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RESUMO 

 

A presente dissertação avalia a variabilidade das propriedades de durabilidade de betão com incorporação 

de agregados grossos reciclados de betão, bem como a fiabilidade do dimensionamento de recobrimento para 

diferentes condições de exposição ambiental. São estudadas doze composições, das quais cinco com incorporação 

total de agregados grossos naturais, outras cinco com incorporação total de agregados grossos reciclados de betão 

e, por último, duas composições com taxa de substituição de agregados grossos naturais por agregados grossos 

reciclados de betão de 25% e de 50%. 

Regra geral, a incorporação de agregados reciclados exige um aumento da relação a/c efetiva, de modo a 

compensar a perda de abaixamento causada pela incorporação deste tipo de agregado, o que implica uma redução 

do desempenho das propriedades de durabilidade na maior parte das composições. 

De modo a caracterizar a durabilidade do betão no estado endurecido, são realizados os seguintes ensaios: 

absorção de água por imersão, por capilaridade, resistência à carbonatação e resistência à penetração por cloretos. 

Os dois últimos ensaios foram realizados para um número elevado de provetes, permitindo a avaliação estatística 

das propriedades ensaiadas. Em certos ensaios, as composições com incorporação, parcial ou total, de agregados 

grossos reciclados de betão apresentam melhor desempenho do que as suas homólogas com incorporação total de 

agregados grossos naturais. 

São definidos casos de estudo e realizadas análises de fiabilidade para aferir a influência de agregados reci-

clados de betão na probabilidade de despassivação de elementos de betão armado projetados segundo o Eurocó-

digo 2, no que diz respeito ao mecanismo de carbonatação e penetração por cloretos. São definidas distribuições 

probabilísticas para cada variável (modelação estocástica) de cada modelo de deterioração. 

As análises de fiabilidade permitiram perceber que a incorporação de AGRB no betão implica diminuições 

de fiabilidade para os dois mecanismos. Os índices de fiabilidade revelaram-se dependentes da classe de exposição 

dos casos de estudo. Foram investigadas alterações ao dimensionamento de recobrimentos do Eurocódigo 2 para 

garantia de fiabilidade equivalente entre agregados naturais e reciclados. 

Conclui-se assim que, desde que tida em consideração no dimensionamento do recobrimento do betão, a 

incorporação de agregados reciclados não inviabiliza o projecto de betão estrutural no que se refere aos mecanis-

mos de deterioração por carbonatação e por cloretos. 

 

 

Palavras-chave: Betão; agregados grossos reciclados de betão; desempenho em termos de durabilidade; 

mecanismos de deterioração do betão; análises de fiabilidade. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation studies the effect of replacing natural coarse aggregates with recycled coarse aggregates on 

the variability and reliability of concrete’s durability performance and design. 

Twelve different mixes are tested, five of them with natural coarse aggregates, five with full incorporation 

of recycled coarse aggregates and two with 25 % and 50 % replacement ratios. 

The incorporation of recycled aggregates required an increase of the effective w/c ratio to ensure adequate 

workability in all mixes - this implies a decrease of the durability performance of most of the mixes. 

To characterize the durability of concrete, the following tests were performed: water absorption by immer-

sion, water absorption by capillarity, carbonation resistance and chloride ion penetration resistance. The last two 

tests were made with a large number of samples and a statistical analysis of the respective properties was made. 

For some compositions, mixes with partial or total incorporation of recycled concrete coarse aggregates performed 

better than their counterparts with total incorporation of natural coarse aggregates. 

Reliability analyses were carried out after defining case studies that cover a broad range of design. The 

reliability analyses assessed the influence of the incorporation of coarse recycled aggregates on the probability of 

depassivation of reinforced concrete elements designed with Eurocode 2 in what concerns depassivation caused 

by either carbonation or chloride ion penetration. 

The reliability analyses showed that the incorporation of coarse recycled concrete aggregates decreases the 

reliability index for both mechanisms. The reliability indexes were found to be dependent on the environmental 

exposure class of each case study. Changes to the design of Eurocode 2 cover demands were investigated to ensure 

equivalent reliability between natural and recycled aggregates. 

It is concluded that, as long as it is taken into account when defining concrete cover, the incorporation of 

recycled aggregates does not prevent the design of structural concrete with incorporation of recycled aggregates, 

in what concerns deterioration by either carbonation or chloride ion penetration. 

 

 

Keywords: Concrete; recycled coarse aggregate concrete; durability performance; mechanism of concrete 

deterioration; reliability analysis. 
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Lista de acrónimos 

AN - agregados naturais de origem pétrea; 

AR - agregados reciclados; 

AF - agregados finos; 

AG - agregados grossos; 

ARB - agregados reciclados de betão; 

AGN - agregados grossos naturais; 

AFR - agregados finos reciclados; 

AGR - agregados grossos reciclados; 

AGRB - agregados grossos reciclados de betão; 

BAN - betão fabricado com incorporação total de agregados naturais; 

BAR - betão fabricado com incorporação total ou parcial de agregados reciclados; 

BARB - betão com incorporação, total ou parcial, de agregados reciclados provenientes de betão; 

BAGRB - betão fabricado com incorporação total ou parcial de agregados grossos reciclados provenientes de 

betão; 

BO - betão de origem; 

BR - betão de referência sem incorporação de agregados reciclados; 

CV - cinzas volantes; 

EC0 - EN 1990; 

EC2 - Eurocódigo 2; 

RCD - resíduos de construção e demolição; 

Relação a/c - relação água / cimento; 

Relação a/l - relação água / ligante;  

SP - superplastificante; 

UE - União Europeia.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Justificação da dissertação 

A dissertação tem como objetivo estudar o efeito da incorporação de agregados grossos reciclados 

provenientes de betão (AGRB) na variabilidade das principais propriedades de durabilidade de betão estru-

tural. Posteriormente, análises de fiabilidade averiguarão se esta variabilidade tem consequências práticas 

no projeto de estruturas em betão com incorporação de agregados grossos reciclados provenientes de betão 

(BAGRB). 

O crescimento anual da população mundial contribui para que o setor da construção continue em 

expansão à escala global. Atualmente, a procura de agregados pelo setor da construção é estimada em 2730 

milhões de toneladas [1]. Cerca de 55% dos agregados utilizados no setor da construção são destinados à 

indústria de betão (Union Européene des Producters de Granulats - UEPG [2]), sendo que os agregados 

representam cerca de 70 a 80% do volume de cada composição de betão [3]. 

Paralelamente, é esperado que em 2020 se produza cerca de 520 milhões de toneladas de resíduos de 

construção e demolição (RCD) na União Europeia (UE), sendo que cerca de 85% são provenientes de alvenaria 

e betão [4]. Devido à elevada produção de RCD na UE, a diretiva 2008/98/CE [5] estabeleceu para 2020 a meta 

de 70% de reutilização, reciclagem e valorização de RCD não perigosos. 

A utilização de agregados reciclados (AR) para produção de betão é uma solução que diminui o impacte 

ambiental da indústria do betão, pois a necessidade de extração de agregados naturais (AN) diminui, bem como 

os depósitos de RCD em aterro. Para que a indústria do betão utilize AR, é necessária regulamentação que tenha 

em conta a influência dos seus efeitos no comportamento de estruturas de betão armado. 

Os agregados são um dos principais constituintes de um betão e, como tal, têm uma grande influência 

nas suas propriedades. Com a introdução de AR, em substituição de AN, é necessário ter em consideração o 

facto de os primeiros serem mais heterogéneos e, presumivelmente, possuírem propriedades variáveis, o que 

faz com que o comportamento de betão com agregados reciclados (BAR) seja potencialmente mais incerto do 

que o de betão com agregados naturais (BAN). A hipotética variabilidade superior dos BAR resultará, a con-

firmar-se, na necessidade de se adaptar os regulamentos atuais, concebidos tendo como base as propriedades e 

respetiva variabilidade de BAN, ao projeto de BAR. 

1.2 Objetivos da dissertação 

A presente dissertação investiga experimentalmente o desempenho de betões com AGRB em compara-

ção com as composições com AN, através de ensaios de durabilidade e de resistência mecânica. 

Como os AR têm composição mais heterogénea do que os AN, os resultados experimentais do betão 

produzido irão servir para averiguar se os BAR também seguirão a tendência e se as suas propriedades de dura-

bilidade são mais variáveis do que as de BAN produzidos com composições análogas. 

Este estudo colmata uma lacuna do estado-da-arte a nível internacional: não existe qualquer estudo 

respeitante à variabilidade do comportamento de BAR em termos de durabilidade, o que impossibilita a 
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avaliação da fiabilidade de elementos estruturais de BAR sujeitos à influência da carbonatação e/ou in-

gresso de cloretos. Através dos resultados obtidos na campanha experimental, a fiabilidade de elementos 

de betão armado sujeitos à penetração de cloretos e à carbonatação e dimensionados segundo a Parte 1-1 

do Eurocódigo 2 (EC2) - [NP EN 1992-1-1 (2004) [6]] será averiguada, contribuindo assim a dissertação 

para esclarecer se as espessuras de recobrimento definidas no EC2 [6] para BAN podem ser utilizadas no 

projeto de BAR, ou se é necessária a sua calibração. 

O objetivo último é contribuir com informação necessária para o desenvolvimento futuro de regula-

mentação que permita o dimensionamento de estruturas de BAR, tendo em conta as suas propriedades e 

heterogeneidade. Tal regulamentação permitiria a adoção, sem reservas por parte dos diferentes agentes da 

construção, de BAR como um material estrutural de uso corrente, contribuindo desta forma para a redução 

do impacte ambiental da indústria da construção e para a meta de 70% de reciclagem de RCD definida pela 

UE para 2020. 

1.3 Metodologia de investigação 

A dissertação tem como foco a utilização dos BAR como alternativa aos BAN, sendo que é analisada 

a relevância desta substituição no que diz respeito à fiabilidade de elementos de betão armado com AR sujeitos 

a deterioração por ação de mecanismos de durabilidade. A dissertação inclui uma campanha experimental que 

investiga o comportamento em termos de durabilidade de BAR numa perspetiva probabilística. 

Em Portugal, os mecanismos de deterioração preponderantes são a carbonatação e a penetração por 

iões cloreto. Ambos os mecanismos são explicados e os resultados experimentais são utilizados em cálculos 

probabilísticos que averiguam a fiabilidade de elementos de betão armado projetados de acordo com o EC2 

[6], no que respeita à garantia de durabilidade face a ambientes sujeitos à carbonatação ou à penetração de 

cloretos durante o perído de vida útil de projeto. Este tema é abordado posteriormente, com enfoque nas 

equações e nos tipos de estados limite considerados. 

São realizadas doze composições de betão, sendo que cinco delas são realizadas com AN e as res-

tantes com incorporação total e/ou parcial de AGRB. 

São feitos ensaios à penetração de cloretos, à carbonatação, à absorção de água por capilaridade e imersão, 

à consistência (ensaio de Abrams) e à massa volúmica. A caracterização mecânica das composições de betão é 

aferida por ensaios de resistência à compressão. Em secção própria deste documento, são apresentados as normas 

e os procedimentos de ensaio. 

A campanha experimental, resumida nos parágrafos anteriores, compara e quantifica a influência 

dos AR na variabilidade dos BAR os resultados experimentais são ajustados a distribuições probabilísticas, 

para fundamentação da modelação estocástica utilizada nas análises de fiabilidade. Posterioremente, são 

realizadas as análises de fiabilidade para diferentes casos de projecto. Parâmetros que não são afetados pela 

incorporação de AR, tais como a incerteza geométrica e condições ambientais, são modelados segundo 

recomendações do estado da arte para análises de fiabilidade de BAN. 

As análises de fiabilidade averiguam se os recobrimentos mínimos por classe de exposição ambien-

tal, estipulados no EC2 [6] para BAN, resultam em índices de fiabilidade semelhantes quando aplicados em 

elementos estruturais de BAR. Caso haja indícios de que a fiabilidade de BAR é inferior, são recomendados 



  

3 

 

novos recobrimentos, partindo-se da calibração probabilística de fatores que garantam fiabilidade seme-

lhante entre BAR e BAN. 

1.4 Organização da dissertação 

A dissertação está dividida em seis capítulos principais (para além do presente capítulo, referente à 

Introdução). 

O segundo capítulo consiste no Estado da arte e trata a informação existente relativamente ao uso 

de AGRB em betões, a fiabilidade estrutural e à codificação de regulamentos. 

No terceiro capítulo, analisa-se todos os fatores importantes para a realização da campanha experi-

mental desta investigação. São descritos os seguintes ensaios ao betão no estado endurecido: 

• resistência à compressão; 

• absorção de água por imersão; 

• absorção de água por capilaridade; 

• profundidade de carbonatação; 

• penetração de iões cloreto. 

Para além dos ensaios referidos, ao longo da campanha experimental também se ensaia as composições 

relativamente à sua consistência e massa volúmica, no estado fresco, e aos AGRB (granulometria, massa 

volúmica e absorção capilar, baridade ou massa volúmica aparente, teor de humidade e índice de forma). 

No quarto capítulo, são analisados os resultados experimentais referentes aos ensaios anteriormente 

enunciados. 

O quinto capítulo aborda a modelação probabilística dos resultados experimentais obtidos. 

O sexto capítulo aborda os aspetos relacionados com as análises de fiabilidade: modelação estocás-

tica, equações de estado limite, casos de estudo e discussão de resultados. 

No sétimo e último capítulo, são apresentadas as conclusões da campanha experimental e recomen-

dações para o dimensionamento do recobrimento de estruturas de betão com incorporação de AGRB. 

  



  

4 

 

2 ESTADO DA ARTE 

2.1 Introdução 

O presente capítulo visa abordar estudos feitos sobre a influência da incorporação de AR em betão, 

especialmente no que se refere à sua durabilidade. Teve-se em especial atenção a incorporação de AGRB, 

tema principal da dissertação. São descritos os mecanismos de carbonatação e penetração de cloretos, bem 

como a abordagem do EC2 [6] face a ambos. A influência da composição de betão na durabilidade de betão 

é também brevemente tratada, com ênfase no efeito de superplastificantes (SP), cinza volante (CV) e de 

diferentes tipos de cimento na durabilidade de betão. Por fim, de forma breve, devido ao reduzido número 

de estudos sobre o tema, são apresentados estudos respeitantes à influência da incorporação de AGRB na 

variabilidade das propriedades de betão. 

2.2 Mecanismos de carbonatação e penetração de cloretos 

2.2.1 Descrição geral dos mecanismos 

Os principais mecanismos de deterioração relacionados com a durabilidade do betão são a carbonata-

ção e a penetração por cloretos. No âmbito desta dissertação, a despassivação é considerada como o critério 

de falha associado aos dois mecanismos. 

A despassivação devido à carbonatação ocorre devido à diminuição de pH do betão armado. A ele-

vada alcalinidade dos betões comuns (pH na ordem de 12,5 a 14,0) leva ao desenvolvimento de uma camada 

microscópia de óxido de ferro (película passiva), que impede a corrosão das armaduras. Com a penetração 

de dióxido de carbono (CO2), através dos poros de betão, dá-se a reação do CO2 com o hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2) da pasta de cimento, como mostrado na Equação (2.1). Esta reação reduz a quantidade de hidró-

xido de cálcio do betão, diminuindo o seu pH: 

 CO2 +  Ca(OH)2 ⇔ CaCO3 + H2O  (2.1) 

A carbonatação não se limita exclusivamente ao consumo de Ca(OH)2, envolvendo outros compos-

tos existentes na pasta de cimento [7]. A diminuição do pH para valores inferiores a 9 é necessária para que 

aconteça a corrosão das armaduras [8-10], pois abaixo deste valor de pH dá-se a dissolução da película 

passiva que protege as armaduras. 

Por sua vez, a despassivação devido à penetração por cloretos ocorre devido à existência de iões 

cloro presentes na água de amassadura, nos agregados utilizados no betão ou por penetração a partir do 

exterior através dos poros do betão. O último caso é o mecanismo de deterioração por iões cloreto estudado 

na presente dissertação. 

O mecanismo de corrosão por ação de iões cloreto pode ser entendido com um processo eletroquí-

mico que é função de quatro processos essenciais [9, 10]: oxidação da película passiva de hidróxido de 

ferro no ânodo; redução de oxigénio no cátodo; transporte de eletrões através da armadura e fluxo de iões 

do cátódo para o ânodo através da solução presente nos poros do betão. 
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Sempre que se verifique uma diferença de potencial elétrico na armadura, gera-se um ambiente fa-

vorável à formação de células de corrosão, compostas por regiões catódicas e anódicas, ligadas pela água 

em solução nos poros da mistura, que funciona como eletrólito (Figura 2.1) [11]. 

 

Figura 2.1 - Esquema de célula de corrosão (adaptado de [12]) 

 

O mecanismo de corrosão inicia-se no ânodo, onde os iões de 𝐶𝑙−se combinam com os iões de ferro 

carregados positivamente (𝐹𝑒2+), formando FeCl2. Em consequência, verifica-se uma crescente acidifica-

ção da região anódica. Os eletrões livres (2𝑒−), libertados no ânodo, movem-se através da armadura para o 

cátodo. Uma vez no cátodo, são absorvidos pelo eletrólito e reagem com a água e o oxigénio, originando 

iões de hidróxido (𝑂𝐻−). A acumulação de 𝑂𝐻− conduz a um incremento do pH nestas zonas. Circulando 

em solução no eletrólito, os iões 𝑂𝐻− combinam-se com os de 𝐹𝑒2+, presentes no FeCl2, formando hidró-

xidos de ferro (Fe(OH)2), [10]. Esta reação é expansiva e introduz tensões que podem provocar a fendilha-

ção e, eventualmente, a delaminação do betão de recobrimento e perda de aderência entre o betão e a arma-

dura [9, 12, 13]. No processo de formação de Fe(OH)2, são libertados iões de 𝐶𝑙− que criam condições para 

que a corrosão progrida indefinidamente, provocando uma dissolução acelerada do aço na zona da picada 

[9, 14]. A presença destes iões na solução dos poros estimula o aumento da taxa de corrosão [15]. 

Mesmo após a despassivação da armadura, para que o mecanismo de corrosão progrida, é necessário 

que se verifiquem em simultâneo algumas condições [9]: a presença de água é imperativa, dado que não só 

funciona como eletrólito, como também toma parte nas reações catódicas [16]; a quantidade de oxigénio exis-

tente deve ser suficiente para a progressão das reações catódica e anódica [17]. O tipo e o volume dos produtos 

de corrosão serão função do teor de humidade e, acima de tudo, da quantidade de oxigénio presente no ânodo 

[9, 13] e para que o transporte de iões através do eletrólito se possa efetivar, é necessário que a resistividade 

do betão seja suficientemente reduzida [9]. 

A difusão de iões cloreto é mais dependente da interconectividade do sistema de poros do que da 

dimensão dos poros [18]. Assim, o transporte iónico será sobretudo regulado pelo diâmetro representativo da 

maior fração de poros interconetados (o diâmetro crítico) [11, 19]. Esta progressão será fundamentalmente 

condicionada pela tortuosidade e conetividade da estrutura porosa, bem como pela interação entre os iões e a 

superfície dos poros [18, 20]. A partir do instante em que o teor de cloretos atinge o valor crítico, ocorre a 

despassivação e dá-se início à corrosão do aço [12]. 

2.2.2 Prescrições regulamentares do Eurocódigo 2 

Os problemas relativos à durabilidade são tidos em conta no EC2 [6] por prescrições que visam garantir 
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que, sendo cumpridas, a ação de agentes externos não resultará na corrosão das armaduras durante o tempo 

de vida útil da estrutura. Estas prescrições (presentes no Quadro 4.3N, Quadro 4.4N do EC2 e na Tabela F.1 

da NP EN206-1 [21]) dependem de fatores como a classe de resistência do betão, o teor mínimo de cimento e 

o tempo de vida útil de projeto da estrutura. Em função destes fatores e das condições de exposição ambiental, 

são definidas as dosagens mínimas de cimento, relações a/c, classes de resistência e espessuras de recobri-

mento necessárias para assegurar uma durabilidade adequada durante a vida útil de projeto da estrutura. A 

dissertação foca-se nas prescrições de recobrimento que são explicadas de seguida: 

O recobrimento nominal c𝑛𝑜𝑚 (valor mínimo de recobrimento de projeto) é definido através do re-

cobrimento mínimo c𝑚𝑖𝑛 , acrescentado de uma margem de cálculo para as tolerâncias de execução, 𝛥c𝑑𝑒𝑣, 

de acordo com a Equação (2.2) 

 c𝑛𝑜𝑚 =  c𝑚𝑖𝑛 +  𝛥c𝑑𝑒𝑣   (2.2) 

Na presente dissertação, é apenas considerada a proteção do aço contra a corrosão, aspeto relacio-

nado com durabilidade. O c𝑚𝑖𝑛 é obtido através da Equação (2.3): 

 c𝑚𝑖𝑛 = max{c𝑚𝑖𝑛,𝑏; c𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟 +  𝛥c𝑑𝑢𝑟,𝛾 −  𝛥c𝑑𝑢𝑟,𝑠𝑡 −  𝛥c𝑑𝑢𝑟,𝑎𝑑𝑑; 10 𝑚𝑚  }  (2.3) 

Onde: 

c𝑚𝑖𝑛 - recobrimento mínimo (𝑚𝑚); 

c𝑚𝑖𝑛,𝑏 - recobrimento mínimo para os requisitos de aderência (𝑚𝑚); 

c𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟 - recobrimento mínimo relativo às condições ambientais (𝑚𝑚); 

𝛥c𝑑𝑢𝑟,𝛾 - margem de segurança; 

𝛥c𝑑𝑢𝑟,𝑠𝑡 - redução do recobrimento mínimo no caso de utilização de aço inoxidável, tema que não é 

tratado nesta dissertação; 

𝛥c𝑑𝑢𝑟,𝑎𝑑𝑑 - redução do recobrimento mínimo no caso de proteção adicional, tema que não é tratado 

nesta dissertação. 

O recobrimento mínimo c𝑚𝑖𝑛,𝑏 deve assegurar: 

• a transmissão eficaz das forças de aderência; 

• a proteção do aço contra a corrosão; 

• uma adequada resistência ao fogo. 

A Tabela 2.2 mostra como se definem as classes de exposição ambiental de acordo com o EC2 [6]. Esta 

tabela não contém as classes de exposição de ataque gelo/degelo e ataque químico propositadamente, pois estes 

mecanismos de deterioração não são tratados na dissertação. 

O valor de c𝑚𝑖𝑛 é definido pela classe de exposição ambiental e pela classe estrutural, como mos-

trado na Tabela 2.2 e na Tabela 2.3. Os quadros do EC2 [6] pressupõem que a especificação do betão 

cumpre as disposições da NP EN206-1 [21] relativas à durabilidade, mostradas no Quadro F.1 dessa norma 

e replicadas na Tabela 2.4, no que se refere a requisitos relacionados com corrosão devida a carbonatação 

e a penetração de cloretos. As classes de corrosão por cloretos mostradas nas Tabelas 2.2 e Tabela 2.4 

respeitam apenas a cloretos provenientes de meio marítimo. 
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Os recobrimentos prescritos no EC2 [6] visam garantir que a probabilidade de se atingir a corrosão 

do aço é inferior a um valor alvo definido, sendo que este é obtido tendo em conta o que a Sociedade 

considera aceitável. Este tema será tratado no próximo capítulo. 

 

Tabela 2.1- Classes de exposição em função das condições ambientais (Adaptado do Quadro 4.1 do EC2) 

Designação Descrição do ambiente Exemplos informativos 

1 Nenhum risco de corrosão ou ataque 

X0 Para betão sem elementos metálicos: todas as exposi-

ções excepto gelo/degelo, abrasão ou ataque químico 

Para betão com armadura ou elementos metálicos em-

bebidos: muito seco 

Betão no interior de edifícios com uma humidade 

do ar ambiente muito baixa 

2 Corrosão induzida por carbonatação  

XC1 Seco ou permanentemente húmido Betão no interior de edifícios com humidade do 

ar ambiente baixa 

Betão permanentemente submerso 

XC2 Húmido, raramente seco Superfícies de betão sujeitas a contacto prolon-

gado com água 

XC3 Humidade moderada Betão no interior de edifícios com humidade do ar 

ambiente moderada ou elevada 

Betão exterior protegido da chuva 

XC4 Alternadamente húmido e seco Superfícies de betão sujeitas a contacto com água 

3 Corrosão induzida por cloretos presentes na água do mar 

XS1 Exposto ao sal transportado pelo ar mas não em con-

tacto direto com a água do mar 

Estruturas próximas da costa ou na costa 

XS2 Permanentemente submerso Elementos de estruturas marítimas  

XS3 Zonas sujeitas aos efeitos das marés, da rebentação e 

da neblina marítima 

Elementos de estruturas marítimas 

  
 

Tabela 2.2 - Classificação estrutural recomendada (Quadro 4.3N do EC2) 

Classe estrutural 

Critério Classe de Exposição de acordo com o Quadro 4.1 

X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XS1 XS2/XS3 

Vida útil de pro-

jecto de 100 anos 

Aumentar de 

2 classes 

Aumentar 

de 2 classes 

Aumentar 

de 2 classes 

Aumentar de 

2 classes 

Aumentar de 2 

classes 

Aumentar de 2 

classes 

Classe de Resis-

tência 

C30/37 

Reduzir de 1 

classe 

C30/37 

Reduzir de 

1 classe 

C35/45 

Reduzir de 

1 classe 

C40/50 

Reduzir de 1 

classe 

C40/50 

Reduzir de 1 

classe 

C45/55 

Reduzir de 1 

classe 
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Tabela 2.3 - Valores do recobrimento mínimo, C𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟, requisitos relativos à durabilidade das armaduras para betão armado 

(Quadro 4.4N do EC2) 

Requisito ambiental para c𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟 (mm) 

Classe Estrutural 
Classe de Exposição de acordo com o Quadro 4.1 

X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 

S1 10 10 10 15 20 25 30 

S2 10 10 15 20 25 30 35 

S3 10 10 20 25 30 35 40 

S4 10 15 25 30 35 40 45 

S5 15 20 30 35 40 45 50 

S6 20 25 35 40 45 50 55 
 

 

Tabela 2.4 - Valores limite recomendados por composição e propriedades do betão 

Classes de exposição 

 X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 

Máximo a/c - 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,45 

Classe de resistência mínima C12/15 C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 

Teor mínimo de cimento (kg/m3) - 260 280 280 300 300 320 340 

 

2.3 Regulamentação e fiabilidade 

A maioria dos parâmetros envolvidos num projeto estrutural são variáveis, o que implica que a 

base dos regulamentos seja probabilística. Na impossibilidade de se garantir que um fenómeno indesejável 

(tal como colapso estrutural ou perda de funcionalidade) suceda, os regulamentos pretendem que a proba-

bilidade de ocorrência desse fenómeno seja reduzida e de acordo com limites tidos como aceites pela So-

ciedade (probabilidades de ruína alvo). 

É assim necessário que os parâmetros envolvidos no projeto sejam modelados como variáveis 

aleatórias, associadas a distribuições probabilísticas. Tal permite calibrar regulamentos com garantia de que 

a probabilidade de que as diferentes verificações estruturais não são cumpridas (probabilidade de ruína) 

está de acordo com as probabilidades de ruína alvo. 

As probabilidades de ruína alvo são definidas a partir das consequências de falha de um dado 

estado limite. Estados limite de serviço (ELS), associados a perda de funcionalidade, questões estéticas ou 

conforto, têm probabilidade de ruína alvo significativamente superiores a estados limite últimos (ELU), 

associados a colapso estrutural e possível perda de vidas. Doravante, a probabilidade de ruína (p𝑓) é quan-

tificada pelo índice de fiabilidade (β): 

 

𝛽 = Φ−1(p𝑓)  (2.4) 

Sendo Φ−1 a função inversa da distribuição normal padrão. 

Segundo vários estudos [22, 23], o valor de alvo de β para estados limite relacionados com deterio-

ração por mecanismos de durabilidade varia entre 0,5 a 2,3. No âmbito das análises de fiabilidade executadas 
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nesta dissertação, o valor alvo de β  foi  definido de  de acordo com estudos de âmbito pré-normativo baseados 

nos modelos de durabilidade do fib Bulletin 34 [24] e apresentados  em [25] e no fib Bulletin 76 [26]. 

 Os métodos de fiabilidade têm base probabilística e visam assegurar que as verificações estruturais 

garantam uma probabilidade de colapso inferior às probabilidades de ruína alvo mostradas na Tabela 2.5, 

podendo ser utilizados para a normalização do projecto de estruturas em termos de durabilidade. No caso 

da carbonatação e considerando como critério de falha a despassivação das armaduras, a equação (2.5) 

representa a função de estado limite: 

 

𝑝{𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎çã𝑜, 𝑡𝑆𝐿}  = 𝑝𝑑𝑒𝑝 = 𝑝{𝑎 − 𝑥𝑐(𝑡𝑆𝐿) < 0}  <  𝑝𝑎𝑙𝑣𝑜 (2.5) 

Onde: 

• 𝑝{𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎çã𝑜, 𝑡𝑆𝐿} - probabilidade de ocorrer despassivação durante o período de vida útil de 

projeto 𝑡𝑆𝐿; 

• 𝑎 - recobrimento de projeto (𝑚𝑚) - representa o valor de cálculo da resistência (𝑅𝑑) mostrado na 

equação (2.5); 

• 𝑥𝑐(𝑡𝑆𝐿) - profundidade de carbonatação ao tempo 𝑡𝑆𝐿 (𝑚𝑚) - representa o valor de cálculo dos 

esforços atuantes (𝐸𝑑) mostrado na equação (2.5);  

• 𝑡𝑆𝐿 - vida útil de projeto (anos); 

• 𝑝𝑎𝑙𝑣𝑜   - probabilidade de ruína alvo. 

Através da equação (2.5), é possível entender que, caso a profundidade de carbonatação após o pe-

ríodo 𝑡𝑆𝐿 seja superior ao recobrimento (𝑎), dá-se início à despassivação das armaduras. 

Quanto à penetração por cloretos, considerando a despassivação por teor crítico de cloretos como 

o critério de falha da equação de estado limite, obtém-se a equação (2.6): 

 

𝑝{𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎çã𝑜, 𝑡𝑆𝐿}   = 𝑝𝑑𝑒𝑝 = 𝑝{𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝐶(𝑎, 𝑡𝑆𝐿) < 0}  < 𝑝𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡  (2.6) 

Onde: 

• 𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡 - teor crítico de cloretos (%) - representa 𝑅𝑑 na equação (2.5); 

• 𝐶(𝑎, 𝑡𝑆𝐿) - teor de cloretos à profundidade do recobrimento (𝑎), tempo 𝑡𝑆𝐿(anos)- representa 𝐸𝑑 

na equação (2.5). 

Tanto a equação (2.6) como a equação (2.7) permitem o cálculo do recobrimento mínimo de du-

rabilidade (𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟) de modo a que a probabilidade de ruína alvo seja respeitada. 

Contudo, este tipo de cálculo é complexo, propenso a erros, e ambíguo. O cálculo probabilístico 

de equações de estado limite é fortemente dependente de escolhas do projetista (tipo de distribuição proba-

bilística e valores médios e de desvio-padrão das diferentes variáveis aleatórias que modelam as proprieda-

des ambientais e materiais envolvidas nos cálculos de 𝑝{𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎çã𝑜, 𝑡𝑆𝐿}) e ,possivelmente, do algo-

ritmo de cálculo utilizado. Tal inviabiliza a aplicação rotineira da teoria da fiabilidade estrutural para efeitos 

de projecto estrutural. 

Os recobrimentos e especificações mínimas da composição de betão do EC2 [6] visam garantir indire-

tamente que as probabilidades de ruína alvo são cumpridas de forma expedita e uniforme entre projetistas. 

É expetável que, para os mesmos índices de fiabilidade, o projeto de BAR necessite de recobri-

mentos superiores aos do projecto de BAN, pois elementos de BAR serão, presumivelmente, mais variáveis 

do que elementos de BAN. 
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2.4 Influência da composição de betão na durabilidade 

O betão possui inúmeros constituintes, cuja proporção tem um papel fundamental nas suas proprie-

dades mecânicas e de durabilidade. A compacidade de um betão é a relação entre o volume de partículas 

de um betão e o seu volume total no estado endurecido (volume aparente). A diferença entre estes volumes 

é o volume de vazios, sendo que, quanto menor o volume de vazios de um betão, maior a sua compacidade. 

Betões com um elevado grau de compacidade têm uma matriz cimentícia sólida, que implica a redução do 

número de poros e da sua interconetividade, reduzindo o ingresso e a progressão de agentes agressivos no 

betão. Relativamente às questões relacionadas com a dosagem de um betão que têm influência direta no 

seu grau de compacidade, pode-se referir quatro aspetos fundamentais: 

• relação água/cimento (a/c); 

• tipo de cimento; 

• granulometria; 

• incorporação de adições e adjuvantes. 

A cura e vibração também têm relevância no grau de compacidade e, por sua vez, na durabilidade 

do betão produzido. Dado que na dissertação todos os provetes de todas as composições são executados em 

ambiente laboratorial e curados segundo as condições impostas pelas normas, a influência do protocolo de 

cura e vibração não é avaliada. 

A relação a/c indica o grau de permeabilidade de um betão, sendo que à diminuição do valor desta 

relação está associada uma redução da taxa de carbonatação [9, 27]. 

Para relações a/c reduzidas, a taxa de penetração por cloretos também será reduzida, pois a difusão 

dos iões depende da rede de capilaridade existente no betão produzido. 

As propriedades do cimento utilizado (Anexo A) têm influência na progressão do processo de car-

bonatação. Por exemplo, a utilização de cimentos com substituição de clínquer por fíler calcário (por exem-

plo, do tipo CEM II B-L (NP EN 197-1 (2012) [28])) origina maiores profundidades de penetração de 

dióxido de carbono devido à redução da capacidade de fixação de CO2 decorrente da diminuição da quan-

tidade de clínquer [10]. Para a mesma profundidade de carbonatação, a reação química mostrada na equação 

(1) implicará menores volumes de reagentes, incluindo do dióxido de carbono. 

A curva granulométrica dos agregados influencia a compacidade do betão. Se a distribuição granu-

lométrica não for contínua, há propensão para a concentração de agregados de diâmetro semelhante e com 

maior volume de vazios entre si. Assim, um betão é tanto mais durável, quanto mais contínua a sua curva 

granulométrica [29]. 

Nesta dissertação, foi utilizado um adjuvante (superplastificante - SP) e uma adição (cinza volante 

- CV) na formulação de parte das composições de betão ensaiadas. 

Os SP são redutores de água de alta gama, por originarem reduções de água 3 a 4 vezes superiores 

à de um redutor de água usual (plastificante) [12]. Ao permitir a produção de betão com baixa relação a/c, 

logo maior compacidade, o recurso a SP resulta em benefícios, quer relativos à resistência mecânica, quer 

relativos às propriedades de durabilidade. 

O mecanismo de atuação dos SPs consiste na impossibilidade de aglomeração das partículas de cimento. 

O SP utilizado na dissertação tem como base uma combinação de policarboxilatos em solução aquosa, e actua 
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por repulsão eletroestática eresistência estérica, sendo que a segunda é a preponderante [30]. Este mecanismo 

[30] consiste na criação de barreiras físicas alongadas entre as partículas de cimento. Uma das pontas do polímero 

é absorvida na superfície do grão de cimento, sendo que a outra ponta é responsável por impedir aproximação 

suficiente das partículas de cimento, para que as reações de atração de Van der Wall se tornem efetivas (Figura 

2.2). 

 

 

Figura 2.2 - Esquema do mecanismo de repulsão estérica. As partículas são repelidas devido à interação entre cadeias de políme-

ros [31] 

As CVs são um material vulcânico artificial, sendo sub-produtos da queima de carvão nas centrais 

termoelétricas. Na dissertação, as CVs foram utilizadas como substituto parcial do cimento. Esta opção tem 

benefícios ambientais significativos, pois a produção de clínquer, principal constituinte do cimento, tem um 

elevado impacte ambiental [32]. A utilização de CVs como substituto de cimento em betão altera as proprie-

dades de durabilidade do betão, apresentando tendencialmente pior desempenho quanto à carbonatação e me-

lhor comportamento quanto à penetração por cloretos [33-35]. O comportamento face à penetração por clore-

tos melhora, pois, as CVs possuem alumina na sua composição, que origina a captura de iões cloreto: a alu-

mina das CVs reage com o cimento e forma aluminato tricálcio que, por sua vez, reage com iões cloreto, 

formando sal de Fridel [36]. Assim, os iões ficam aprisionados e não progridem para o interior do betão. 

Quanto à influência das CVs na resistência à carbonatação de betão, tipicamente verifica-se o aumento 

da profundidade de carbonatação, o que se deve ao facto de o hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, presente na matriz, 

ser parcialmente consumido pelas reações pozolânicas, e também pelo facto de a substituição de cimento por 

CVs implicar por si só, uma diminuição de Ca(OH)2. Tal é observado no estudo [37]. 

2.5 Durabilidade de betão com agregados reciclados e propriedades 

dos betões no estado fresco e endurecido 

2.5.1 Propriedades dos AGRB 

Estudos realizados com agregados produzidos a partir de diversos tipos de RCD revelaram que os 

agregados reciclados de betão (ARB), o tipo de agregado estudado na dissertação, são os mais adequados 

para a produção de betão estrutural [38, 39]. A dissertação tratará apenas a incorporação da fracção grossa 

dos ARB (ou seja, AGRB), pois betões produzidos com substituição de AN por agregados finos reciclados 

(AFR) apresentam normalmente um desempenho inferior, no que diz respeito às propriedades mecânicas e 

de durabilidade [39], quando comparados com betões com incorporação de AGRB. 

Os agregados com dimensão superior a 4/5 mm são comummente denominados agregados grossos 

(AG), sendo os de partícula inferior denominados agregados finos (AF) [40]. No âmbito da dissertação, a 
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distinção entre AF e AG é ligeiramente diferente e segue a NP EN206-1 [21]: os AF compreendem o intervalo 

de fracção 0-4 mm e os AG têm dimensão superior a 2 mm. Esta definição implica que há um intervalo de 

dimensões de partícula (2 a 4 mm) cujos agregados podem tanto ser AF como AG. Na dissertação, entende-

se AF como os correspondentes às areias utilizadas na campanha experimental, e AG como os correspondentes 

à distribuição granulométrica das britas. Esta opção baseou-se na utilização dos AGRB em substituição de 

brita. As britas comerciais utilizadas na dissertação correspondem a frações de 2 a 6 mm (bago de arroz), de 

6 a 12 mm, (brita 1) e a fração de 12 a 20 mm (brita 2). As areias utilizadas correspondem a frações de 0 a 2 

mm (areia fina) e de 0 a 4 mm (areia grossa). As fichas técnicas dos AN são mostradas no Anexo B. 

As propriedades dos AR usados nos betões poderão afetar o seu desempenho, quer em termos mecâ-

nicos, quer em termos de durabilidade. De acordo com a campanha experimental dos autores de [41], o tama-

nho e forma dos AR são influenciados pelo seu processo de britagem. Britagens primárias resultam em partí-

culas alongadas, enquanto britagens primárias seguidas de britagens secundárias ou terciárias (utilização de 

mais do que uma britadeira) resultam em partículas menos angulosas e mais arredondadas. 

A forma das partículas influencia as propriedades finais do betão, tal como a trabalhabilidade e com-

pacidade, bem como as restantes propriedades que dependam da quantidade de água de amassadura [42]. 

Soares [29] afirma que betões com incorporação, total ou parcial, de ARB, apresentam desempenho in-

ferior ao de um BAN análogo. Isto sucede pois a porosidade e absorção de água dos AGRB tende a ser elevada 

devido à argamassa aderida. 

De acordo com [43-45], é expetável que um BAR tenha pior comportamento relativo a propriedades 

de durabilidade, devido à sua porosidade superior, que facilita o ingresso de agentes agressivos. Estes au-

tores referem também que o desempenho mecânico dos BAR é pior do que o de BAN, mais uma vez devido 

ao facto de a argamassa aderida possuir resistência mecânica inferior à dos AN. 

Tendo em conta que é necessário que um BAR tenha a mesma trabalhabilidade do que o BAN análogo, 

é necessário aumentar a quantidade de água da amassadura (tema tratado na próxima secção) devido à maior 

absorção de água por parte dos AR [46] e, também, devido às partículas dos AR serem mais angulosas e rugosas.  

Um outro aspeto dos AGRB terá também influência direta na resistência mecânica dos BAGRB: os 

BAN têm uma única interface entre os AN e a argamassa. Por outro lado, nos betões com incorporação, 

total ou parcial, de agregados reciclados provenientes de betão (BARB) existem três interfaces: 

• argamassa do betão de origem/agregado natural do betão de origem; 

• argamassa do betão de origem/argamassa nova; 

• agregado natural do betão de origem/argamassa nova. 

2.5.2 Efeito dos AGRB na trabalhabilidade de betão 

A trabalhabilidade avalia a maior ou menor facilidade com que um betão é transportado, colocado, 

compactado e acabado. Nesta dissertação, a trabalhabilidade foi avaliada pela classe de abaixamento, que 

foi mantida constante (independente da taxa de incorporação de AGRB). A classe de abaixamento foi afe-

rida pelo ensaio do cone de Abrams, seguindo a norma NP EN 12350-2 (2009) [47]. 

A relação a/c, dimensão, forma e granulometria dos agregados e a sua capacidade de absorção de 

água [48] são fatores que têm influência na trabalhabilidade do betão produzido. A substituição de AN por 
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AGRB com curvas granulométricas semelhantes, mantendo a mesma relação a/c, leva à obtenção, expetá-

vel, de betões com trabalhabilidade inferior, devido à elevada absorção de água, rugosidade e geometria 

alongada dos AGRB [49]. 

A absorção de água dos AGRB necessita de ser compensada. É possível fazê-lo de duas formas: pré-

saturar os AGRB ou adicionar uma quantidade extra de água durante a amassadura, de modo a compensar 

a água absorvida por estes. Em [50], citando [51], é afirmado que a pré-saturação dos agregados é prejudi-

cial ao desempenho mecânico do betão e ao desempenho de durabilidade, sendo por isso preferível com-

pensar a absorção adicionando água à amassadura. Os autores de [52] chegaram à mesma conclusão. 

Devido à maior porosidade dos ARB face aos AN e à maior quantidade de água efetiva para se atingir a 

mesma trabalhabilidade-alvo, os BAR têm maior permeabilidade do que os BAN, o que faz com que, geralmente, 

apresentem piores desempenhos mecânicos e em termos de durabilidade. 

2.5.3 Efeito de AGRB na massa volúmica de betão 

Os agregados representam a maior parte do volume do betão e a sua massa volúmica influencia a massa 

volúmica do betão no estado fresco. Quanto maior for a massa volúmica dos AGRB, tendencialmente maior será 

a massa volúmica dos BAGRB, como se pode observar na Figura 2.3 [52]. Deste modo, é esperado que os 

BAR tenham menor massa volúmica do que os BAN, uma vez que os AR possuem, em geral, massa volú-

mica inferior à dos AN. 

 

 
 

Figura 2.3 - Massa volúmica do betão no estado fresco em 

função da massa volúmica dos seus agregados [52] 

Figura 2.4 - Relação entre a massa volúmica do betão e a taxa de 

substituição de AN por AGRB, retirado de [50] 

A variação do valor de massa volúmica depende do grau de substituição de AN por ARGB: quanto 

maior o grau de substituição, menor a massa volúmica, como demonstrado na Figura 2.4, onde se encontram 

os dados do levantamento bibliográfico realizado por [50]. 

2.5.4 Resumo do efeito de BAR nas propriedades mecânicas 

No que diz respeito a propriedades mecânicas de um betão, a resistência à compressão é a mais 

importante e mais testada. Segundo [49], é de antecipar que a incorporação de AGRB resulte em BAR com 

resistências mecânicas ligeiramente inferiores às de um BAN com a mesma formulação, caso a curva granu-

lométrica dos agregados e a trabalhabilidade do betão no estado fresco se mantenha. A substituição dos AN 

por AGRB pode ter influência significativa se a classe de resistência do betão for relativamente elevada ou os 

AG possuam uma resistência e massa volúmica especialmente baixas. 
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Caso os AGRB tenham qualidade elevada (baixo índice de forma, resistência adequada, e rugosidade 

semelhante à dos AN), o BAR respetivo poderá ser ligeiramente mais resistente do que o seu análogo BAN, 

pois a relação a/c efetiva do BAR será semelhante à do BAN (devido à baixa rugosidade e índice de forma) 

e a porosidade e absorção de água dos AGRB pode aumentar a resistência da interface agregado grosso/ar-

gamassa [53]. 

A campanha experimental [54] observou um decréscimo de resistência à compressão com o aumento 

da taxa de incorporação de AGRB, para todas as idades do betão ensaiadas (Figura 2.5). Aos 28 dias, indica-

ram reduções de 7, 13 e 22%, para taxas de incorporação de incorporação de AGRB de 20, 50 e 100%. A 

argamassa aderida aos AR e a maior quantidade de água inicial presente na amassadura, utilizada para com-

pensar a absorção de água dos mesmos, justificam tal tendência. Pode ser observada a evolução da resistência 

à compressão dos vários betões na (Figura 2.6). Verifica-se que foram obtidas evoluções semelhantes entre 

os BAN e os BAGRB. 

No estudo [55] os valores de resistência à compressão aos 7 dias, para betões com 50 e 100% de 

substituição de AN por AGRB (B50 e B100), foram superiores aos obtidos para BAN. Sendo que, a evolu-

ção da resistência ao longo do tempo foi inferior, como se pode verificar na (Figura 2.7). Os autores justi-

ficaram esta tendência pela elevada absorção de água da argamassa aderida aos AGRB e a sua textura 

rugosa, que originou uma melhor interface entre a nova pasta cimentícia e os AGRB. 

  

Figura 2.5 - Relação da resistência à compressão com a taxa de 

incorporação de AGRB [54] 

Figura 2.6 - Evolução da resistência à compressão de 

BAGRB ao longo do tempo [54] 

 

 

Figura 2.7 - Resistência à compressão ao longo do tempo [55] 

Segundo [56], que realizaram estudos com betões com 25, 50 e 100% de AR, para betões com resis-

tência à compressão entre 30 e 45 MPa, a substituição de 25% dos agregados conduz a resistências semelhan-

tes entre BAN e BAR com composição análoga. De modo semelhante, em [57] é referido que, aos 7 dias e 

para substituições até 30%, não ocorreram diferenças relevantes nos valores da resistência à compressão. Já 
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aos 28 dias, em betões com incorporação de 100% de AGRB, os autores obtiveram valores mais baixos do 

que em betões com 30% de incorporação de AGRB. 

A resistência à tração é uma característica importante em fenómenos como a fendilhação, tendo 

consequências indiretas relevantes na durabilidade de betão armado. 

Teoricamente não é expetável que esta propriedade seja consideravelmente afetada pela introdução 

de AGRB, desde que mantida a dosagem de cimento e a relação a/c [49]. 

Contudo, podem ser registados valores inferiores devido a um aumento da relação a/c necessária 

para compensar a maior absorção de água dos AR, de modo a manter a trabalhabilidade pretendida, ou 

devido à reduzida resistência mecânica dos AR em relação à argamassa nova do BAR [55]. De acordo com 

[58], a ausência de qualquer efeito negativo sobre a resistência à tração pode ser indicativa de uma boa 

ligação entre os AR e a pasta de cimento. 

Quando se comparam os valores de resistência à tração para BAN e BAR, verifica-se uma redução 

até 24% [55], (Figura 2.8). Tais resultados devem-se à baixa resistência da interface argamassa antiga/agre-

gado natural (original). Ainda no mesmo estudo, verificou-se que a resistência à tração obtida para os BAR 

foi inferior à do betão de referência (BR). 

 

Figura 2.8 - Relação da resistência à tração com a taxa de substituição de AGRB, aos 28 dias de idade (levantamento bibliográ-

fico) [29] 

O módulo de elasticidade do betão mede a deformabilidade que este possui e que, direta ou indire-

tamente, afeta a forma como as estruturas respondem às solicitações impostas, quanto à deformação que 

apresentam e à forma como os esforços se distribuem. 

Segundo [59], citada por [60], o comportamento elástico do betão é dependente de vários fatores 

inerentes aos principais constituintes: massa volúmica e módulo de deformação e bem como das caracte-

rísticas da zona de transição entre os agregados e a matriz cimentícia. 

Os autores [56] ensaiaram o módulo de elasticidade para quatro taxas de substituição de agregados 

grossos naturais (AGN) por AGRB (0, 25, 50 e 100%). Os resultados dos seus ensaios são apresentados na 

Figura 2.9. O módulo de elasticidade aos 28 dias diminuiu com a percentagem de incorporação de AGRB. 

Betões com taxa de incorporação de 25% de AGRB, apresentaram reduções de 4%. Betões com taxa de in-

corporação de 50 e 100% de AGRB, a redução foi de 12 e 15%, respetivamente. Os AGRB são mais suscetí-

veis a sofrer deformações, quando comparados com os AN. Isto deve-se à porosidade dos AGRB, pela arga-

massa aderida. Deste modo, é justificado o menor módulo de elasticidade de BAR, relativamente ao BR. 

Foi observada uma redução do módulo de elasticidade, em função da taxa de substituição de AGN por 

AGRB [61], até 18% nos BAGRB face ao BR, (Figura 2.9). Seria de esperar que tal como a resistência à 
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compressão, o módulo de elasticidade fosse idêntico, mas contrariamente ao esperado, registaram-se decrés-

cimos no que diz respeito a esta propriedade. 

 

Figura 2.9 - Relação entre o módulo de elasticidade e a taxa de substituição de AGRB (levantamento bibliográfico) [29]  

Deste modo, conclui-se que a rigidez dos AGRB, que é inferior à dos AGN, tem uma influência 

significativa nesta propriedade, prevalecendo sobre a resistência à compressão. 

A retração consiste na diminuição das dimensões de um elemento de betão com o tempo, na ausência 

de variações de temperatura e de tensões aplicadas, e é das características mais afetadas pela incorporação 

de AR no betão. 

Os autores [61] avaliaram a retração de BAGRB tendo constatado, para um betão com 100% de incor-

poração de AGRB, um aumento de aproximadamente 20% em relação ao betão convencional.  

Retrações superiores tendem a resultar em mais fendilhação, prejudicando assim as propriedades de 

durabilidade dos betões produzidos. 

A resistência mecânica de betão com SP está mais dependente das características do agregado, sendo 

que, quando este é proveniente de RCD, a eficiência do SP será inferior, devido à falta de qualidade do agregado. 

Quando os agregados são provenientes de betão, este decréscimo de qualidade não é tão evidente, sendo que a 

eficiência do SP diminui, mas em menor escala [59]. 

2.5.5 Efeito de AGRB na absorção de água por imersão e capilaridade 

Os ensaios de absorção de água por imersão e capilaridade são fundamentais na aferição das propriedades 

de durabilidade dos betões. Quando estas propriedades são superiores, existe maior propensão de entrada de 

agentes agressivos, tais como cloretos e sulfatos, pela maior porosidade da matriz cimentícia [29]. 

Devido à maior absorção de água por parte dos AR em relação aos AN e ao aumento da relação a/c 

efetiva associada à incorporação de AR para garantia de trabalhabilidade, é esperada uma absorção de água 

superior nos BAR relativamente ao BAN. Assim, a quantidade de argamassa aderida presente nos AR uti-

lizados no fabrico de betão origina betões mais porosos e, consequentemente, com maior capacidade de 

absorção. Como a porosidade dos betões aumenta com o teor de AGRB, é expetável que esta propriedade 

aumente proporcionalmente à taxa de substituição de AGN por AGRB [29]. 

Diferentes investigações [58, 59, 65, 66] concluíram que tanto a absorção de água por capilaridade, 

como a absorção de água por imersão são superiores em BAGRB. No estudo [61] obteve-se um valor cerca 

de 22 e 44% superior para o B50 e B100, respetivamente, relativamente ao BAN, sendo que estas compo-

sições apresentam 50 e 100% de substituição de AN por AGRB. Em [62], os resultados obtidos para a 

absorção de água por capilaridade não apresentaram nenhuma tendência (variando entre 19 e 80%). 
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Esta dispersão pode ser justificada pela diferença entre as dimensões dos provetes, nas duas fases, 

tendo concluído que os BAGRB foram os mais sensíveis a esta alteração. A Figura 2.10 demonstra a relação 

entre o aumento da absorção e o aumento da taxa de incorporação de AGRB. 

 

Figura 2.10 - Relação entre a absorção de água por imersão e a taxa de substituição de AGRB (retirado de [29]) 

2.5.6 Efeito de AGRB na resistência à carbonatação 

De acordo com [63], citando [64], os BAGRB apresentam uma maior profundidade de carbonatação 

do que o seu BAN análogo quando submetidos a ensaios de carbonatação acelerada. Segundo [60], os 

resultados deste tipo de ensaio são correlacionáveis com os resultados obtidos em condições normais de 

exposição. 

Por outro lado, [60] obteve resultados semelhantes entre BAGRB e BAN. O aumento da resistência 

à compressão e consequente redução da relação a/c implicaram uma redução na diferença entre os resulta-

dos obtidos para os diferentes betões, Figura 2.11. A utilização de uma maior quantidade de cimento nos 

BAGRB, para que se obtenha a mesma resistência à compressão, confere maior compacidade ao betão, 

travando deste modo a progressão do dióxido de carbono. Esta opção é de certo modo contraproducente, 

pois, como referido em seções anteriores, quanto maior o teor de cimento, maior o teor de clínquer, e por-

tanto, maior impacte ambiental do betão produzido. 

 

Figura 2.11 - Relação entre a profundidade de carbonatação e a taxa de substituição de AGRB [60]  

À medida que a relação a/c diminui, o impacte da porosidade dos AR na durabilidade diminui. Tal 

acontece porque a matriz de cimento entre agregados é tanto menos porosa quanto menor a relação a/c. 

Assim, com a redução da relação a/c, a conetividade entre os AR é também reduzida e a maior porosidade 

dos AR perde relevância [65]. 

2.5.7 Efeito de AGRB na resistência à penetração de iões cloreto 

A substituição de AN por AGRB tem inerente uma redução da resistência à penetração dos cloretos, 

pela maior facilidade de penetração de agentes agressivos exteriores (como é o caso dos cloretos). O estudo 

[54] englobou betões com 20, 50 e 100% de taxa de substituição de AN por AGRB, tendo obtido reduções na 
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resistência à penetração por cloretos. Estes betões foram estudados com diferentes tempos de cura. Conclui-

se que, para idades superiores, à resistência à penetração por cloretos aumenta, devido ao maior volume de 

produtos hidratados e, consequentemente, menor volume de vazios. Também foram introduzidas CVs no fa-

brico do betão, o que levou a uma melhoria de desempenho dos betões. 

Os autores de [55] chegaram às mesmas conclusões, tendo observado que a profundidade de carbo-

natação do seu B100 foi 14% superior em relação ao BAN. 

Os autores [62], contrariamente ao esperado, observaram valores inferiores de penetração de cloretos 

para incorporações totais de AGRB em comparação com BAN, como mostrado na Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 - Penetração de cloretos [62] 

 

2.5.8 Efeito da incorporação de agregados grossos reciclados de betão na variabilidade das proprieda-

des de betão 

Devido à elevada heterogeneidade dos AR, a preocupação e desconfiança por parte dos agentes do setor 

(projetistas, construtores, clientes) é elevada, sendo necessário quantificar a variabilidade das propriedades dos 

BAR, através de estudos concebidos especificamente para o efeito. 

É necessário que se teste um número elevado de provetes provenientes da mesma amassadura para 

análises com este propósito, pois a modelação da variabilidade de propriedades materiais requer que se 

utilize amostras com dimensão suficiente. 

A Tabela 2.5 mostra a média, desvio-padrão e coeficiente de variação (CoV) dos resultados experi-

mentais de um levantamento [66] de investigações sobre a variabilidade da resistência à compressão aos 

28 dias de BAR com diferentes percentagens de incorporação de AGRB. É de salientar que não se conhe-

cem estudos sobre a variabilidade de outras propriedades, mecânicas ou de durabilidade, de BAR. 

Após análise da Tabela 2.5, é possível concluir que o aumento da incorporação de ARB implica uma 

diminuição do valor de resistência à compressão, à exceção do estudo de Etxeberria et al. [66]. Os valores 

de desvio-padrão e CoV encontram-se dentro da dispersão típica deste tipo de ensaio, não sendo possível 

afirmar que os AGRB aumentam, ou diminuem, a variabilidade das propriedades mecânicas de betão. 
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Tabela 2.5 - Resistência à compressão aos 28 dias, em BAR [66] 

Investigação 
Número de 

provetes 
Incorporação de ARB (%) 

Média 

(MPa) 

Desvio- padrão 

(MPa) 

CoV 

(%) 

China 

Xiao et al., citado 

por [66] 

75 0 41,6 3,4 8,3 

100 30 41,5 3,9 9,5 

98 50 40,2 3,9 9,7 

98 100 36,5 3,0 8,2 

Espanha 

Etxeberria et al. , ci-

tado por [66] 

24 0 44,0 3,9 8,8 

14 25 43,0 4,0 9,3 

43 25 41,5 4,6 11,0 

20 50 46,0 4,3 9,3 

14 100 46,5 5,9 12,6 

33 100 40,0 6,7 16,7 

China 

Xiao et al. , citado 

por [66] 

83 100 18,5 2,6 13,8 

83 100 27,2 4,2 15,5 

83 100 43,7 8,0 18,3 

40 100 20,2 1,6 7,7 

40 100 31,1 1,8 5,8 

40 100 46,7 3,2 6,9 

Japão 

Henry et al., citado 

por [66] 

30 0 41,9 1,2 2,9 

30 50 31,3 1,4 3,9 

30 100 34,4 1,3 3,9 

30 100 32,7 1,3 4,3 

30 100 28,8 1,2 4,4 
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3 CAMPANHA EXPERIMENTAL 

3.1 Características do betão de origem 

O betão de origem (BO) que foi britado e utilizado para produzir os AGRB, foi fornecido por uma 

central de betão, tendo a especificação C30/37 XC3 (P) Cl 0,40 𝐷𝑚𝑎𝑥14 S3. 

O betão a produzir no âmbito desta dissertação terá 𝐷𝑚𝑎𝑥 de 20 mm, valor superior ao do BO. Esta 

opção foi deliberada e acentua eventuais efeitos nefastos associados à incorporação de AGRB. 

A resistência à compressão aos 28 dias do BO foi ensaiada em 5 cubos de 150 cm. O valor médio da 

resistência à compressão foi de 35,2 MPa (valor inferior à resistência característica em cubos para a classe de 

resistência especificada) e o desvio-padrão da amostra foi de 1,85 MPa. 

O BO foi fornecido cerca de 6 meses antes da produção de AGRB. 

3.2 Propriedades dos agregados 

A caracterização dos agregados requer a quantificação da sua forma, granulometria e porosidade. 

Os ensaios realizados aos AGRB são feitos para a distribuição granulométrica do BR - C30/37. Na Tabela 

3.1, são apresentados os ensaios a realizar neste domínio. 

Tabela 3.1 - Ensaios aos agregados 

Análise granulométrica NP EN 933-1:2000 [67] e NP EN 933-2:1999 [68] 

Massa volúmica NP EN 1097-6:2003 [69] 

Absorção de água NP EN 1097-6:2003 [69] 

Absorção de água ao longo do tempo Rodrigues et al. [70]  

Baridade NP EN 1097-3:2003 [71]  

Teor de humidade NP EN 1097-5:2011 [72]  

Índice de forma NP EN 933-4:2011 [78] 

3.2.1 Análise granulométrica 

A granulometria dos agregados afeta a compacidade do betão, dependendo da quantidade de vazios, 

influenciando deste modo a trabalhabilidade, resistência mecânica e durabilidade do betão [74]. 

O ensaio será realizado de acordo com a metodologia especificada nas normas NP EN 933-1 [67] e 

NP EN 933-2 (1999) [68]. A nálise granulométricasó foi executada para os AN. Para que faça sentido 

comparar betões com incorporação de AN e AGRB, as curvas granulométricas dos AN foram replicadas 

paras misturas com incorporação de AGRB realizadas nesta dissertação. 

Para a execução do ensaio de análise granulométrica, é necessário o seguinte equipamento/mate-

rial: estufa ventilada à temperatura de 110 ± 5 ºC; peneiros de ensaio, conforme especificado na norma [NP 

EN 933-2 (1999) [68]], série base e série 1; máquina de peneiração; balança com precisão de ±0,1% da 

massa a determinar. 

A massa mínima do ensaio é determinada em função da máxima dimensão do agregado em estudo, 

ou seja, na menor abertura do peneiro através do qual passa, pelo menos, 90% da massa dos agregados 

(Quadro 1 da NP EN 933-1 (2000) [67]). 

A curva granulométrica é determinada pelo cálculo da percentagem retida em cada peneiro. Os resul-

tados são válidos se a diferença entre a soma das massas retidas e a massa da amostra seja inferior a 1%. 
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3.2.2 Massa volúmica e absorção de água 

A dosagem da mistura de betão é feita por peso, contudo o estudo da composição de betão é feito 

em volume. A massa volúmica dos agregados é necessária para conversão das dosagens resultantes do 

estudo da composição do betão para dosagens de mistura. Relativamente à absorção de água, esta pode 

influenciar de forma significativa a relação a/c efetiva dos betões produzidos e, consequentemente, a con-

sistência e a trabalhabilidade dos mesmos. Será seguida e adaptada a metodologia descrita pela norma NP 

EN 1097-6 (2003) [69]. 

A massa da amostra para partículas de dimensão entre 4 e 31,5 mm é obtida através do Quadro 2 da 

EN 1097-6. 

As massas volúmicas dos agregados são calculadas através das Equações (3.1) a (3.3): 

 


𝑎
=

𝑀4

𝑀4 − (𝑀2 − 𝑀3)


𝑤

 [𝑘𝑔/𝑚3] 
(3.1) 

 


𝑟𝑑
=

𝑀4

𝑀1 − (𝑀2 − 𝑀3)


𝑤

 [𝑘𝑔/𝑚3] 
(3.2) 

 


𝑠𝑠𝑑
=

𝑀1

𝑀4 − (𝑀2 − 𝑀3)


𝑤

 [𝑘𝑔/𝑚3] 
(3.3) 

A absorção de água (em percentagem da massa seca) após a imersão durante 24 horas é obtida 

através da equação (3.4): 

 𝑊𝐴24= 
𝑀1 − 𝑀4

𝑀4
× 100 [%] (3.4) 

Onde: 

• 
𝑎
 - massa volúmica do material impermeável das partículas (𝑘𝑔/𝑑𝑚3); 

• 
𝑟𝑑

 - massa volúmica das partículas secas em estufa (𝑘𝑔/𝑑𝑚3); 

• 
𝑠𝑠𝑑

 - massa volúmica das partículas saturadas com superfície seca (𝑘𝑔/𝑑𝑚3); 

• 
𝑤

 - massa volúmica da água (𝑘𝑔/𝑑𝑚3); 

• 𝑊𝐴24 - absorção de água após imersão em água durante 24 h (); 

• 𝑀1 - massa do agregado saturado com superfície seca (g); 

• 𝑀2 - massa do picnómetro contendo o provete imerso na água e saturado (g); 

• 𝑀3 - massa do picnómetro cheio de água (g); 

• 𝑀4 - massa do provete de ensaio seco em estufa (g). 

No presente subcapítulo, a massa volúmica não é referida pois os valores já são apresentados na 

Tabela 3.9 do subcapítulo 3.3. formulação das composições. 

A absorção de água dos agregados foi determinada seguindo a norma NP EN 1097-6 (2003) [69], 

realizando-se três amostras de agregados. O resultado apresentado na Tabela 3.2 é a média dos valores obtidos. 

Tabela 3.2 - Absorção de água dos agregados utilizados no fabrico dos betões 

 Area fina Areia grossa Bago de arroz Brita 1 Brita 2 AGRB 
𝑊𝐴24 [%] 0,2 0,3 1,0 1,5 1,3 9,28 

 

A absorção de água dos AGRB é consideravelmente superior à dos AN. Tal deve-se à porosidade 

da argamassa aderida dos AGRB. Comparando com os estudos apresentados na Tabela 3.3, consegue-se 
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entender que a absorção de água dos AGRB é sempre superior à dos AN. O valor obtido na presente cam-

panha experimental é superior aos da grande maioria dos casos apresentados. Isto deve-se ao facto de o 

𝐷𝑚á𝑥 do BO ser de 14 mm, enquanto o 𝐷𝑚á𝑥 da formulação dos betões desta campanha é de 20 mm. Para 

as frações de dimensão superior a 14 mm, o teor de argamassa é elevado, o que implica uma maior porosi-

dade e absorção de água. 

Tabela 3.3 - Absorção de água (levantamento bibliográfico) 

Autor Tipo de agregado Absorção de água, 24h (%) 

Xuan et al.  [75] 

AGRB 2,36-5 mm 15,0 

AGRB 5-10 mm 6,1 

AGRB 10-20 mm 7,2 

Gao et al.  [76] 
AN 1,0 

AGRB 5,3 

Eckert et al. [77] 

Brita 1 1,1 

Brita 2 0,5 

AGRB 4-20 mm 5,9 

AGRB 4-20 mm 7,8 
 

3.2.3 Evolução da absorção de água dos agregados reciclados ao longo do tempo 

Como os AGRB absorvem água durante a amassadura, é necessário quantificar a sua absorção de 

água ao longo do tempo. As misturas de BAGRB necessitam da adição de água para eliminar este fenómeno. 

A relação a/c efetiva é calculada após a subtração da água absorvida durante a amassadura à água total da 

mistura. Este acréscimo de água é calculado através da absorção de água dos agregados a 10 min (tempo de 

mistura), Figura 3.1, e do seu teor de humidade. 

 

Figura 3.1 - Submersão do conjunto (amostra, peneiros e suporte) 

A massa hidrostática inicial (𝑚00:00) obtida através da equação (3.5): 

 
𝑚00:00  =

𝑚24:00

1 +  
𝑊𝐴24

100

 
(3.5) 

A quantidade total de água absorvida às 24 h (𝐴𝑡) resulta da diferença das massas no instante inicial 

e no instante final, como apresentado na equação (3.6): 

 𝐴𝑡  = 𝑚24:00 − 𝑚00:00 (3.6) 

A quantidade de água absorvida no instante 𝑖 (𝐴𝑖) é dada pela equação (3.7): 

 𝐴𝑖  = 𝑚𝑖 − 𝑚00:00 
(3.7) 
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Daqui resulta a absorção de água no instante 𝑖 (𝑊𝐴𝑖), em percentagem relativa à absorção potencial, 

segundo a equação (3.8): 

 
𝑊𝐴𝑖  =

𝐴𝑖

𝐴𝑡
  100 []  (3.8) 

Onde: 

• 𝑚00:00- massa hidrostática no instante inicial (g); 

• 𝑚24:00 - massa hidrostática às 24 h (g); 

• 𝑚𝑖 - massa hidrostática no instante i (g); 

• 𝑊𝐴24 - absorção de água após imersão em água durante 24 h (); 

• 𝐴𝑖   - quantidade de água absorvida no instante i (g); 

• 𝐴𝑡 - quantidade total de água absorvida às 24 h (g); 

• 𝑊𝐴𝑖 - absorção de água no instante i (%). 

Com base nesta informação, a quantidade adicional de água é calculada por: 

 𝐴𝑎  = 𝑄𝐴𝐺𝑅  ( 𝐴𝑏𝑠10𝑚𝑖𝑛  𝑊𝐴24 − 𝑤)   
(3.9) 

Onde: 

• 𝐴𝑎 - quantidade de água adicional (𝑘𝑔/𝑚3); 

• 𝑄𝐴𝐺𝑅  - quantidade de agregados grossos reciclados (𝑘𝑔/𝑚3); 

• %𝐴𝑏𝑠10𝑚𝑖𝑛  - evolução da absorção de água nos primeiros 10 minutos (); 

• 𝑊𝐴24   - absorção de água após imersão em água durante 24 h (); 

• 𝐴𝑡 - quantidade total de água absorvida às 24 h (g); 

• 𝑤 - humidade do agregado (%). 

Os resultados obtidos são apresentados na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Evolução de absorção de água ao longo de 24 h (1440 min)  

A Figura 3.2 mostra a percentagem de água absorvida nos primeiros 10 minutos do ensaio 

( 𝐴𝑏𝑠10min  ). Como o tempo de mistura das betonagens é de 10 minutos, este valor permite definir a quanti-

dade de água adicional (𝐴𝑎) a colocar no betão, tal como referido na equação (3.9). 

Os estudos de [54, 55] obtiveram evoluções da absorção de água ao longo do tempo, para AGRB, 

idênticas. Como se observa na Figura 3.3, cerca de 74% da absorção potencial de água deste tipo de agre-

gados ocorre ao fim de 10 minutos. Para tempos de ensaio superiores, o processo de absorção torna-se mais 

lento e com evoluções pouco significativas. 
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Figura 3.3 - Evolução de absorção de água ao longo de 1 h (60 min) 

3.2.4 Baridade 

A baridade refere-se à massa por unidade de volume aparente de um dado agregado, isto é, tem em 

conta o volume de agregados e o volume de vazios entre os agregados. Este ensaio será realizado de acordo 

com a norma NP EN 1097-3 (2002) [71]. 

A massa mínima da amostra está definida no Quadro 1 da EN 1097-3. 

A baridade é calculada através da equação (3.10): 

 
𝑖
= 

𝑀2 −  𝑀1

𝑉𝑟
 (3.10) 

Onde: 

• 
𝑖
 - massa volúmica aparente do provete de ensaio 𝑖 (𝑘𝑔/𝑑𝑚3); 

• 𝑀1 - massa do recipiente de ensaio (𝑘𝑔); 

• 𝑀2 - massa do recipiente com o provete de ensaio (𝑘𝑔); 

• 𝑉𝑟  - volume do recipiente de ensaio (𝑑𝑚3). 

Tabela 3.4 - Resultados da baridade dos agregados em estudo 

Agregado Area fina Areia grossa Bago de arroz Brita 1 Brita 2 AGRB 


𝑖
 (𝑘𝑔/d𝑚3) 1,56 1,54 1,41 1,41 1,36 1,23 

 

Como é possível analisar na Tabela 3.4, os AGRB possuem um valor de baridade inferior relati-

vamente aos AN, tal como esperado, e isto deve-se ao facto de os AGRB serem mais porosos. 

 

Figura 3.4 - Comparação dos resultados da baridade de AGRB de diversas investigações (levantamento bibliográfico [29]) 

Através da análise da Figura 3.4, constata-se que o valor obtido experimentalmente se enquadra com 

as diversas investigações, segundo o estudo de [29]. 
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3.2.5 Teor de humidade 

É importante para os AR a determinação do seu teor de água. A relevância do teor de humidade dos AR 

deve-se à sua elevada capacidade de absorção de água, com influência na relação a/c efetiva da amassadura, 

contrariamente ao verificado nos AN. O ensaio será realizado de acordo com o especificado pela norma NP EN 

1097-5 [72]. As amostras laboratoriais devem ser reduzidas de acordo com a NP EN 933-2 [68]. A humidade 

do agregado, 𝑤, em percentagem, é obtida através da Equação (3.11): 

 𝑤= 
𝑀ℎ −  𝑀𝑠

𝑀ℎ
  100 [] (3.11) 

Onde: 

• 𝑤 - humidade do agregado (%); 

• 𝑀ℎ - massa do agregado com teor de humidade intrínseco (g); 

• 𝑀𝑠 - massa do agregado seco (g). 

O teor de humidade dos agregados depende quer do local armazenado, quer das condições climatéricas 

do local de ensaio. Os valores apresentados são a média de três amostras realizadas, com vista a obter uma 

melhor aproximação do resultado real. 

3.2.6 Índice de forma 

O índice de forma avalia a geometria dos AG com granulometria superior a 4 mm, caracterizando-

os como partículas cúbicas ou não-cúbicas (Figura 3.5), estando nesta as partículas não-cúbicas de cada 

fração. Como parâmetro, permite prever o efeito dos agregados em características do betão como o desem-

penho mecânico, através da compacidade da mistura, ou na trabalhabilidade, afetando a quantidade de água 

necessária para manter o abaixamento do betão. O ensaio de índice de forma será realizado de acordo com 

a norma NP EN 933-4 [78]. 

A massa mínima do provete varia com 𝐷𝑚á𝑥 (EN 933-2) sendo que, quando o valor de 𝐷𝑚á𝑥 não se 

encontra no quadro referido, a massa mínima da amostra deverá ser interpolada. 

 

  

Figura 3.5 - Agregados separados segundo a NP EN 933-2 Figura 3.6 - Medição de partícula 

 

A dimensão máxima e mínima de cada partícula é medida, sendo juntas, para cada fração granulo-

métrica considerada, todas as partículas não-cúbicas (dimensão máxima superior ao triplo da dimensão 

mínima). As partículas não-cúbicas de cada fração são pesadas e a sua massa registada. O índice de forma 

(SI) é calculado segundo a equação (3.12): 

 
𝑆𝐼 =  

𝑀2𝑖

𝑀1𝑖
  100 [] (3.12) 

Onde: 
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• 𝑆𝐼 - índice de forma; 

• 𝑀1𝑖 - soma das massas das partículas de cada fração granulométrica ensaiada (g); 

• 𝑀2𝑖 - soma das massas das partículas não-cúbicas de cada fração granulométrica ensaiada (g). 

Tabela 3.5 - Índice de forma dos agregados utilizados 

 NA AR 

Agregado 
Bago de 

arroz 
Brita 1 Brita 2 

4 − 5,6 

[mm] 

5,6 − 8 

[mm] 

8 − 11,2 

[mm] 

11,2 −

16 [mm] 

16 − 22,4 

[mm] 

𝑆𝐼 [] 18,04 19,77 12,55 24,10 20,05 14,48 14,87 12,93 

 

Através da análise da Tabela 3.5, constata-se que o índice de forma é superior nos AGRB. Isto 

deve-se essencialmente à diferença entre os processos de britagem dos AN e dos AR. Os AR foram obtidos 

por britagem primária (britadeira de maxilas) e os AN por britagem primária (britadeira de maxilas) seguida 

de britagens secundária e terciária (em britadeiras de moinho de martelos). Pedro [78] estudou o índice de 

forma de AR obtidos por diferentes processos de britagem, tendo confirmado esta hipótese. A índices de 

forma superiores estão associados agregados angulosos, o que prejudica a trabalhabilidade do betão. 

Tabela 3.6 - Comparação dos resultados do índice de forma de AGRB de diversas investigações (levantamento bibliográfico) 

Autor Tipo de agregado Índice de forma (%) 

Lavado. [79] 

Brita 1 19,7 

Brita 2 14,5 

AGRB-1 18,1 

AGRB-2 24,1 

Xiao et al. [80] AN (4,7-31,5 mm)  14,5 

AGRB (4,7-31,5 mm) 13,9 

Nobre. [81] 
Bago de arroz 22,3 

Brita 1 26,7 

AGRB  49,0 
 

Analisando a Tabela 3.6, é possível constatar que os resultados obtidos na campanha experimental se 

enquandram nas diversas investigações apresentadas. O índice de forma dos agregados AGRB-1 e AGRB-2 de 

[79] diferem pois os AGRB-1 (índice de forma inferior) foram produzidos por um processo de britagem primária 

(britadeira de maxilas) seguido de britagem secundária e terciária (em britadeiras de moinho de martelos), en-

quando os AGRB-2 foram produzidos unicamente por britagem primária (em britadeira de maxilas). 

3.3 Formulação das composições de betão 

O objetivo principal da presente campanha experimental foi avaliar o efeito da incorporação de 

AGRB na variabilidade do betão produzido. Essa aferição é feita através da produção de composições aná-

logas, com e sem AGRB. Para tal, foram realizadas doze amassaduras (Tabela 3.7), para cinco composições 

de betão distintas. 

Uma das composições (BR) resultou em quatro amassaduras (com 0, 25, 50 e 100% de substituição 

de AGN por AGRB). As restantes oito misturas são pares de quatro composições com incorporação de 

100% de AN e AR. A substituição dos agregados foi feita em volume para que as proporções entre matérias 

primas e o volume global de betão se mantenham inalteradas. 
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Tabela 3.7 - Percentagem de substituição de AN por AGRB 

Composição Substituição de AN por AGRB (%) 

BR-AN 0 

BR/25-AGRB 25 

BR/50-AGRB 50 

BR/100-AGRB 100 

CEM II-AN 0 

CEM II-AGRB 100 

C280-AN 0 

C280-AGRB 100 

BCV-AN 0 

BCV-AGRB 100 

BSP-AN 0 

BSP-AGRB 100 
 

O betão foi projetado com um diâmetro máximo do agregado de 20 mm e foi utilizado o método 

de Faury para a otimização da curva granulométrica dos agregados (Tabela 3.8). A curva granulométricados 

BAN foi imposta para os BAR. Os AGRB foram peneirados conforme especificado na norma [NPEN 933-

2 (1999) [68]] (peneiros da série de base e da série 1). 

Tabela 3.8 - Distribuição granulométrica dos agregados por composição 

Peneiros (mm) 

REF (C30/37) CEM II C280 BCV BSP 

Valor passado 

acumulado (%) 

Valor passado 

acumulado (%) 

Valor passado acu-

mulado (%) 

Valor passado 

acumulado (%) 

Valor passado 

acumulado (%) 

22.4-31.5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

16-22.4 99,5 99,5 99,4 99,5 99,5 

11.2-16 87,0 87,0 85,3 87,3 87,9 

8-11.2 66,1 66,0 62,5 66,7 68,2 

5.6-8 57,2 56,9 54,2 57,7 59,7 

4-5.6 50,1 49,4 49,1 50,2 52,7 

2-4 41,7 40,5 47,8 41,1 44,2 

1-2 36,4 34,9 43,4 35,5 38,5 

0.5-1 26,6 25,3 32,8 25,8 28,4 

0.25-0.5 15,0 14,1 19,3 14,5 16,1 

0.125-0.25 4,6 4,3 5,9 4,4 4,9 

0.0625-0.125 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

As doze misturas são todas da classe de abaixamento S3 (125 ± 25 mm), definida de acordo a [NP 

EN 12350-2 (2009) [47]]. A relação a/c efetiva foi acertada através de ensaios de abaixamento em betona-

gens preliminares. Como esperado, a relação a/c efetiva dos BAGRB é superior à dos BAN, devido à ru-

gosidade e à geometria dos AGRB [46]. Como o índice de forma do AGRB é superior ao de AN (Tabela 

3.5), o que implica que as partículas de AGRB são mais alongadas e achatadas, a trabalhabilidade do betão 

é prejudicada [12]. Assim, para que se garanta a trabalhabilidade alvo, é necessário aumentar a relação a/c 

efetiva dos BAGRB em relação aos BAN análogos (Tabela 3.9). 

Quatro das cinco composições de betão foram feitas com cimento do tipo CEM I 42,5 R [82], que 

possui uma percentagem elevada de clínquer, 95 a 100%, sendo o clínquer o constituinte do cimento, cuja 

produção implica maior impacte ambiental. 

O tipo de cimento utilizado e a relação água/ligante (a/l) efetiva das composições C30/37, C280, 

BCV e BSP resultaram em BAR com argamassas novas mais resistentes do que a argamassa aderida dos 

AGRB. Esta opção foi deliberada e enfatiza os efeitos negativos causados pela incorporação de AGRB. Como 
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a relação a/c efetiva das composições BSP é significativamente inferior à do BO, a diferença de resistências 

entre a argamassa nova e argamassa aderida foi ainda mais acentuada. É esperado que, para a composição 

BSP, a incorporação de AGRB tenha maior influência nas propriedades do betão do que nas composições 

restantes. A utilização deste adjuvante permite a melhoria das suas propriedades mecânicas e de durabilidade 

do betão, acentuando a diferença entre a resistência dos AR e da argamassa nova. 

Tabela 3.9 - Formulação das composições de betão (𝑘𝑔/𝑚3) 

Composição BR  CEM II C280 BCV BSP 

da mistura AN 25 50 ARB AN ARB AN ARB AN ARB AN ARB 

Cimento CEM I 42,5R CEM II/B-L 

32,5N 

CEM I 42,5R CEM I 42,5R CEM I 42,5R 

Teor de cimento 350 350 280 263 350 

CV 0 0 0 61,68 0 

SP 0 0 0 0 3,5 

Água efetiva 186,2 191,2 196,8 201,7 186,0 199,3 179,2 202,8 184,0 196,3 143,5 152,6 

Relação a/l efetiva 0,53 0,55 0,56 0,58 0,53 0,57 0,64 0,72 0,57 0,60 0,41 0,44 

Finos AN 705 705 886 705 710 710 886 886 722 722 784 784 

Grossos AN 1141 846 564 - 1116 - 950 - 1107 - 1049 - 

ARB - 258,0 516,1 1032,2 - 1009,4 - 863,6 - 1001,1 - 948,8 

Abaixamento (mm) 120 125 142 123 115 119 138 149 150 135 140 117 

Massa volúmica  2320 2335 2322 2310 2391 2310 2310 2288 2420 2291 2521 2318 

As composições realizadas com incorporação de CVs têm em vista a redução do impacte ambiental 

gerado pela produção de betões, dado que as CVs são um subproduto das centrais termoelétricas e a subs-

tituição de cimento por CVs reduz significativamente o impacte ambiental do betão [32].  

Uma das composições (CEM II) recorre a cimento do tipo CEM II/B-L 32,5 N [82], sendo que este 

tipo de cimento contém entre 65 e 79% de clínquer, implicando assim uma mistura mais sustentável. 

Por fim, foram produzidas duas composições (C280) em que a dosagem de cimento foi 280 kg/m3. 

Sendo a dosagem de cimento baixa e a relação a/c superior, a compacidade desta composição é inferior à 

das restantes, o que leva a um maior número de vazios, a um aumento da permeabilidade e à diminuição da 

resistência mecânica. 

O AGRB é mais poroso do que os AN e os diferentes tipos de ligante e relações a/c das diferentes 

composições resultaram em betões com porosidade distinta, o que resultou em distinta resistência à deteri-

oração por carbonatação e por cloretos. 

A comparação da influência da incorporação de AR em composições de betão com argamassas de dife-

rentes porosidades permite a compreensão da influência relativa da incorporação de AR nos mecanismos de 

deterioração de betão com maior (argamassa com maior porosidade) ou menor (argamassa com menor porosi-

dade) propensão à deterioração por mecanismos de durabilidade. 

3.4 Ensaios relativos ao betão no estado fresco 

O presente estudo inclui os ensaios de caracterização do betão no estado fresco: Ensaio de abaixa-

mento (NP EN 12350-2:2009 [47]) e Massa volúmica (NP EN 12350-6:2009 [83]). 

3.4.1 Ensaio de abaixamento (cone de Abrams) 

A determinação da trabalhabilidade é essencial para identificar betões com aplicações idênticas. Neste sen-

tido, para assegurar que as amassaduras respeitem os limites impostos de abaixamento (125 ± 25 mm), a 
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relação a/c efetiva dos BAGRB foi superior à dos BAN (Tabela 20), devido à sua rugosidade e textura 

alongada. Foi seguida a metodologia de ensaio especificada pela norma NP EN 12350-2 (2009) [47]. 

A amostra de ensaio é constituída por um número de tomas repartidas pelo volume total de betão fresco 

e deverá estar protegida de qualquer contaminação, ganho ou perda de água e de variações bruscas de temperatura 

durante todo o processo de amostragem, transporte e manuseamento (Figura 3.7). 

O abaixamento (Figura 3.8) é quantificado pela diferença entre a altura do molde, 300 mm, e o ponto 

mais alto do provete após desmoldagem. O ensaio só é válido se o betão permanecer substancialmente intato 

e simétrico, conforme ilustrado na Figura 3.9 (a). Caso o provete se deforme identicamente à Figura 3.9 (b), é 

necessário retirar outra amostra e repetir o ensaio. 

 

   

Figura 3.7 - Equipamento para reali-

zar o ensaio de abaixamento 

Figura 3.8 - Medição do abaixa-

mento de betão 
Figura 3.9 - Formas de abaixamento 

3.4.2 Massa volúmica 

O ensaio foi realizado de acordo com o especificado pela norma NP EN 12350-6 (2009) [83]. 

 

   

Figura 3.10 - Moldes com bordo superior plano 
Figura 3.11 - Vibração de betão 

por agulha vibratória 
Figura 3.12 - Pesagem do conjunto 

Na execução do procedimento de ensaio, o recipiente vazio é pesado e a sua massa é registada. 

Seguidamente, o recipiente é cheio com a amostra recolhida (Figura 3.10). O enchimento deverá ser faseado 

por duas camadas e respetiva compactação; o período de compactação deverá ser o adequado e limitado a 

quaisquer indícios de segregação ou exsudação; caso a compactação seja efetuada com agulha vibratória 

(Figura 3.11), é necessário assegurar o seu posicionamento vertical e evitar o seu contacto com o recipiente. 

Após o enchimento do recipiente, a superfície é nivelada com o auxílio de colher de pedreiro e de 

rasoira, sendo removido o excesso de betão. O recipiente é pesado (Figura 3.12)  e a sua massa registada. 

A massa volúmica é determinada através da Equação (3.13): 

 
𝐷 =  

𝑀2 −  𝑀1

𝑉𝑅
 (3.13) 

Onde: 

• 𝐷 - massa volúmica do betão fresco (𝑘𝑔/𝑑𝑚3); 
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• 𝑀1 - massa do recipiente (kg); 

• 𝑀2 - massa do recipiente com o provete de betão fresco (kg); 

• 𝑉𝑅 - volume do recipiente (𝑑𝑚3). 

3.5 Ensaios mecânicos relativos ao betão no estado endurecido 

3.5.1 Resistência à compressão 

Com a realização deste ensaio, pretende-se determinar a capacidade de resistência dos diferentes 

betões quando sujeitos a tensões de compressão uniaxiais. Foi seguida a metodologia de ensaio especificada 

pela norma NP EN 12390-3 (2011) [84]. O ensaio é realizado em provetes cúbicos de 150 mm de aresta e 

o respetivo período de cura é variável (28 e 91 dias). 

O valor da carga máxima é registado. Após o ensaio, deve-se inspecionar a rotura de cada provete e 

classificá-la como satisfatória - Figura 3.13 e Figura 3.14; ou não satisfatória - Figura 3.15, conforme esti-

pulado na norma NP EN 12390-3 (2011) [84]. A resistência à compressão dos vários betões é dada pela 

média aritmética simples dos resultados dos provetes respetivos. Estes são calculados pela Equação (3.14): 

 
𝑓𝑐 =  

𝐹

𝐴𝑐
 (3.14) 

Onde: 

• 𝑓𝑐 - resistência à compressão do provete (MPa) 

• 𝐹 - carga máxima (N); 

• 𝐴𝑐 - área da secção transversal do provete na qual a força foi aplicada (𝑚𝑚2). 

 

 

 
  

Figura 3.13 - Roturas satisfatórias de 

provetes cúbicos [78] 

Figura 3.14 - Rotura satisfatória de 

provete cúbico [78] 

Figura 3.15 - Roturas não satisfa-

tórias de provetes cúbicos [78] 

 

3.6 Ensaios de durabilidade relativos ao betão no estado endurecido 

Neste subcapítulo, são apresentados os ensaios a realizar para caracterizar o desempenho em termos 

de durabilidade dos betões fabricados. Os ensaios são mostradosna Tabela 3.10. 

Tabela 3.10 - Ensaios de durabilidade do betão no estado endurecido 

Durabilidade 

Absorção de água por imersão LNEC E 394:1993 [85] 

Absorção de água por capilaridade LNEC E 393:1993 [86] 

Resistência à carbonatação LNEC E 391:1993 [87] 

Resistência à penetração por cloretos LNEC E 463:2004 [88] 
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3.6.1 Absorção de água por imersão 

O ensaio da absorção por imersão é uma maneira indireta de avaliar a porosidade interna do betão. 

Assim, é possível caracterizar o comportamento dos betões à entrada de água (Figura 3.16) e outros agentes 

nocivos. Este ensaio foi realizado de acordo com a especificação LNEC E-394 (1993) [85]. 

Através das diferentes massas do provete (Figura 3.17), a absorção de água por imersão (%) é obtida 

pela equação (3.15): 

 𝐴𝑖= 
𝑚1 − 𝑚3

𝑚1 − 𝑚2
× 100 [%] (3.15) 

Onde: 

• 𝐴𝑖 - absorção de água por imersão (%); 

• 𝑚1 - massa do provete saturado no ar (g); 

• 𝑚2 - massa hidrostática do provete saturado (g); 

• 𝑚3 - massa do provete seco(g). 

 

  

Figura 3.16 - Provetes imersos Figura 3.17 - Balança hidrostática 

3.6.2 Absorção de água por capilaridade 

O ensaio de absorção de água por capilaridade permite quantificar a absorção de água por ascensão 

através dos vasos capilares. Este método, tal como a absorção por imersão, avalia indiretamente a porosi-

dade interna do provete de betão. A absorção por capilaridade surge pelas diferenças de pressão entre a 

superfície livre da água no exterior do betão e a superfície livre, dessa mesma água, no interior dos vasos 

capilares [48]. O ensaio foi realizado segundo a especificação LNEC E-393 (1993) [86]. 

A absorção de água por capilaridade (𝑔/𝑚𝑚2) (Figura 3.18) ao fim de 3, 6, 24 e 72 h é obtida através 

da equação (3.16): 

 
𝐴𝑐  =  

𝑀𝑖 −  𝑀0

𝐴𝑠
 (3.16) 

Onde: 

• 𝐴𝑐 - absorção de água por capilaridade, no instante 𝑡𝑖 (𝑔/𝑚𝑚2); 

• 𝑀𝑖 - massa do provete, quando este esteve em contacto com a água durante o tempo 𝑡𝑖 (g); 

• 𝑀0 - massa do provete seco em estufa (g); 

• 𝐴𝑠 - área da face inferior do provete, que esteve em contacto com a água (𝑚𝑚2). 
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Figura 3.18 - Provetes em contacto com a água durante o tempo 𝑡𝑖 

3.6.3 Resistência à carbonatação 

O ensaio de carbonatação permite investigar a resistência do betão à penetração do dióxido de car-

bono. Neste ensaio, foram efetuadas leituras a provetes aos 7, 28, e 91 dias expostos a um ambiente rico 

em dióxido de carbono (no caso da dissertação, concentração de dióxido de carbono de 5% em volume). A 

metodologia e os princípios adoptados seguirão a especificação LNEC E-391 (1993) [87]. 

A resistência à carbonatação de cada tipo de betão é determinada através da média da profundidade 

de carbonatação dos provetes (Figura 3.19), sendo que a profundidade de carbonatação de cada provete é 

obtida através da média de oito leituras para cada uma das quatro partes do provete fracturado. 

 

 

Figura 3.19 - Provetes pulverizados com solução de fenolftaleína 

3.6.4 Resistência à penetração por cloretos 

Para a realização do ensaio, foram seguidos a metodologia e os princípios adoptados no ensaio de 

resistência à penetração por cloretos presentes na especificação LNEC E-463 (2004) [88]. 

Sobre as superfícies fraturadas do provete, é aplicada uma solução de nitrato de prata e, com uma 

craveira, é medida a profundidade de penetração dos cloretos (Figura 3.21). O coeficiente de migração de 

iões cloreto é determinado pelas equações (3.17) e (3.18): 

 𝐷𝑛𝑠𝑠𝑚  =  
𝑅 𝑇

𝑧𝐹𝐸
  

𝑥𝑑 − √𝑥𝑑
  

𝑡
 (3.17) 

  = 2  √
𝑅 𝑇

𝑧𝐹𝐸
  𝑒𝑟𝑓−1(1 −  

2𝑐𝑑  

𝑐0

) (3.18) 

Onde: 

• 𝐷𝑛𝑠𝑠𝑚 - coeficiente de migração em regime não estacionário (𝑚2/𝑠); 

• 𝑅 - constante dos gases perfeitos, 𝑅 = 8,314 (𝐽𝐾−1 𝑚𝑜𝑙−1); 

• 𝑧 - valor absoluto para ião de valência, para cloretos, 𝑧 = 1 ; 

• 𝐹 - constante de Faraday, 𝐹 = 9,648 (𝐽𝑉−1𝑚𝑜𝑙−1); 

• 𝑇 - temperatura média entre o início e o fim do ensaio na solução anódica (K); 

• 𝑈 – diferença de potencial aplicada no circuito (V); 

• 𝐿 - espessura do provete (mm); 
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• 𝑥𝑑 - valor médio da profundidade de penetração (mm); 

• 𝑡 - duração do ensaio (h); 

• 𝑒𝑟𝑓−1 - inverso da função erro, 𝑒𝑟𝑓−1 = 1,28; 

• 𝑐𝑑 - concentração de cloretos para a qual a prata reage, 𝑐𝑑 ≈ 0,07 N; 

• 𝑐0 - concentração de cloretos no cátodo, 𝑐0 ≈ 2 N. 

  

Figura 3.20 - Exsicador Figura 3.21 - Penetração por cloretos 

3.7 Análise probabilística dos resultados de durabilidade 

Os ensaios realizados na campanha experimental pretendem definir distribuições probabilísticas 

para uso em cálculos de fiabilidade, para que se possa averiguar os efeitos da incorporação de BAR de um 

ponto de vista regulamentar. Cada ensaio (cloretos e carbonatação), foi realizado para um número elevado de 

provetes de cada amassadura para se poder avaliar com robustez o efeito da incorporação de agregados reciclados 

nos descritores estatísticos e distribuições probabilísticas das duas propriedades. 

Através dos resultados da campanha experimental, definiu-se média, desvio-padrão, CoV e distri-

buição probabilística que se adequem às composições de BAN e BAR, sendo que as distribuições probabi-

lísticas foram definidas por validação das distribuições utilizadas para BAN. 

Num estudo realizado em BAN [89], foi observado que, quanto aos cloretos, a distribuição de pro-

babilidades mais adequada é a lognormal e que, no caso da carbonatação, as distribuições mais adequadas 

são a normal e a Weibull. Na presente dissertação, a análise foi realizada por gráficos de distribuição de 

probabilidade. A análise foi feita com o intuito de se validar a utilização da distribuição normal e/ou lo-

gnormal para cada um dos mecanismos. 

A obtenção de gráficos de distribuição de probabilidade para uma distribuição normal é explicada de 

forma resumida: 

1. Ordenação crescente dos valores obtidos experimentalmente eixo das abcissas do gráfico). 

2. Define-se outra coluna para 𝑓𝑖 (valors teóricos de probabilidade comulativa de uma distribuição 

normal padrão) de acordo com a equação (3.19), 

 
𝑓𝑖= 

𝑖 −  0,375

𝑛 +  0,25
 (3.19) 

Onde: 

• 𝑓𝑖 - valor da função de distribuição normal acumulada; 

• 𝑖 - posição de cada provete na lista ordenada de forma crescente; 
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• 𝑛 - número total de provetes testados. 

3.  Cálculo do Z-score teórico associado a cada 𝑓𝑖:  

 Z − score teórico= 𝛷−1(𝑓𝑖) 
(3.20) 

Onde: 

• Z-score - corresponde à distância à média de cada resultado de ensaio, medida em 

desvios-padrão de uma população com a média e desvio-padrão da amostra e com 

distribuição normal; 

• 𝛷−1 - inversa da função cumulativa da função de distribuição normal padrão. 

4.  Representação dos dados em gráficos de quantis de distribuição normal (Figura 3.22). 

 

Figura 3.22 - Distribuição normal 

A interpretação de gráficos de distribuição normal é feita por comparação entre os resultados experi-

mentais e a distribuição normal, representada por linha reta. A Figura 3.22 exemplifica um gráfico deste tipo. 

Os valores extremos estão associados às caudas das distribuições probabilísticas, sendo necessária uma 

análise cuidada sobre o que tais valores representam. A análise do gráfico depende da propriedade estudada, 

sendo que, por exemplo, se a propriedade for a resistência à compressão, o ponto assinalado no círculo vermelho 

(Figura 3.22) não é modelado conservativamente pela distribuição probabilística teórica (no caso, a distribuição 

normal), pois para a probabilidade de ocorrência (dada indiretamente pelo Z-score) a que está associado o ponto 

assinalado, o valor teórico da resistência dado pela distribuição normal é superior ao experimental. 

Caso a propriedade testada seja a profundidade de carbonatação um ensaio de penetração acelerada, 

o modelo probabilístico seria conservativo: o valor de profundidade de carbonatação experimental seria 

inferior ao valor teórico da distribuição probabilística com igual probabilidade de ocorrência. 

Para avaliação de distribuições lognormais, o procedimento é o mesmo, incluindo uma etapa inicial 

em que os resultados de ensaio são convertidos para o seu logaritmo natural. 

3.8 Análises de fiabilidade 

As análises de fiabilidade foram feitas com o software Strurel v. 9.1 [90]. Este calculou os índices 

de fiabilidade (β) de elementos estruturais de BAN e BAGRB com recobrimentos definidos para diversos 

casos de projeto. O software calculou β através do algoritmo FORM (First Order Reliability Method), mé-

todo explícito que utiliza uma função de estado limite que define a diferença entre capacidade resistente do 
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elemento estrutural e as ações que atuam no mesmo (equações (2.56) e (2.6), no âmbito desta dissertação). 

A explicação do algoritmo não faz parte do âmbito da dissertação e pode ser consultada em [91]. 

Para um problema de corrosão de betão armado, considerando a despassivação por penetração de 

cloretos como a equação de estado limite. A resistência é definida como o valor limite de teor de cloretos 

para que ocorra a despassivação e a ação é definida como o teor de cloretos no aço, a determinado instante 

e para as condições de exposição ambiental do problema em análise. 

Os cáculos de fiabilidade requerem a modelação estocástica de diferentes parâmetros, que foi feita de acordo 

com o exposto no capítulo 6 da presente dissertação.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS AO BETÃO 

O presente capítulo diz respeito à análise dos resultados obtidos na campanha experimental. É 

inicialmente feita a apresentação dos resultados dos ensaios de betão de resistência à compressão. De se-

guida, são apresentados os ensaios relativos ao desempenho de durabilidade. 

4.1 Resistência à compressão 

O desempenho mecânico das composições de betão foi caracterizado pela resistência à compressão. 

Na Tabela 4.1 e na Figura 4.1, são apresentados os valores obtidos seguindo a norma [NP EN 

12390-3 (2011) [84]]. A amostragem aos 28 dias foi de três cubos de 150 mm e aos 91 dias de dois cubos. 

Tabela 4.1 - Resistência à compressão média estimada em cubos 

Composição 𝑓𝑐𝑚,28 [MPa]  em relação ao BAN análogo [%] 𝑓𝑐𝑚,91 [MPa]  em relação ao BAN análogo [%] 

BR 52,57 0,0 58,18 0,0 

BR/25-AGRB 51,18 -2,6 58,83 1,1 

BR/50-AGRB 53,53 1,8 56,59 -2,7 

BR/100-AGRB 43,83 -16,6 46,54 -20 

CEM II-AN 34,17 0,0 42,1 0,0 

CEM II-AGRB 34,53 1,1 34,74 -17,5 

C280-AN 43,43 0,0 48,48 0,0 

C280-AGRB 37,94 -12,6 42,90 -11,5 

BCV-AN 36,84 0,0 48,30 0,0 

BCV-AGRB 40,23 9,2 50,17 3,9 

BSP-AN 67,94 0,0 70,21 0,0 

BSP-AGRB 70,58 3,9 76,01 8,3 
 

 

Figura 4.1 - Média e desvio-padrão do ensaio de compressão aos 28 e 91 dias para os betões elaborados. 

Analisando a Tabela 4.1 e a Figura 4.1, conclui-se que, na maior parte dos casos, os valores de 

resistência à compressão são superiores nos BAN, relativamente aos betões análogos com incorporação 

total ou parcial de AGRB, tal como indicado por [49] e antecipado no subcapítulo 2.5.4. 
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• BR, C280, CEM II e BCV com incorporação total de AN apresentam valores esperados, em que a 

resistência à compressão é superior no BR. Nas composições com CEM II, por este ter classe de resistência 

inferior à do cimento utilizado nas restantes composições (foi utilizado um cimento CEM II/B-L 32,5 N ao invés 

de CEM I 42,5 R), era expetável que a resistência à compressão diminuísse. No caso de C280, também era 

esperada resistência inferior em relação ao BR, pois a dosagem de cimento do C280 é inferior e a sua relação a/c 

superior. A substituição em volume de cimento por CV implicou um aumento da relação a/l, o que resultou na 

diminuição da resistência à compressão relativamente ao BR; 

• a diferença de valores obtidos na resistência à compressão dos BCV em relação ao BR tende a 

diminuir a longo prazo [94], como pode ser verificado através da Figura 4.1, comparando com a diferença 

de valores medidos aos 28 dias; 

• BSP-AN é a composição com maior resistência à compressão, o que se deve à reduzida relação a/c e 

elevada compacidade possibilitadas pela utilização de SP. 

No que se refere à influência da incorporação de AGRB, verifica-se que as composições BCV e BSP con-

trariam o esperado, pois a incorporação de AGRB resultou e aumentos da resistência à compressão. As tendên-

cias observadas são as seguintes: 

• relativamente ao BR, nos betões com substituição, parcial ou total, de AGRB por AN, verifica-se 

uma diminuição da resistência à compressão com o aumento da taxa de substituição de AGRB por AN, 

sendo exceção BR/50-AGRB que apresenta um valor muito semelhante ao de BR; 

• a resistência à compressão de BCV-AGRB é cerca de 10% superior à de BCV-AN. Não é incomum 

que a incorporação combinada de cinzas volantes e AR resulte em BAGRB com resistência equivalente a 

BAN para idades avançadas (91 dias), devido a reações pozolânicas das CV com a argamassa aderida dos 

AGRB [66, 95]. Contudo, resistências superiores às de BAN aos 28 dias não são expetáveis. Analisando os 

abaixamentos das amassaduras BCV-AN e BCV-AGRB, constata-se que o abaixamento de BCV-AN foi 

25 mm superior ao de BCV-AGRB, o que sugere que a comparação entre as duas misturas não é inteira-

mente equilibrada (a relação a/c efetiva de BCV-AN deveria ter sido inferior à da mistura que foi efetiva-

mente produzida, o que levaria a ganhos de resistência). Ambas as composições se inserem no intervalo de 

trabalhabilidade da classe S3; 

• a resistência à compressão de C280-AGRB é inferior à de C280-AN. Os valores apresentados na 

Tabela 4.1 são coerentes com os valores obtidos, pois C280-AGRB apresenta relação a/c efetiva superior à 

de C280-AN; 

• a resistência à compressão do CEM II-AGRB é equivalente à do CEM II-AN, o que se pode justi-

ficar pela reduzida resistência da argamassa nova e da ITZ das misturas. A resistência dos AR é, expeta-

velmente, superior à da argamassa e a interface e rugosidade dos AR contribui para um aumento de resis-

tência da ITZ, compensando perdas de resistência causadas pelo aumento da relação a/c efetiva em relação 

ao CEM II-AN; 

• a diferença de resistência à compressão entre BSP-AN e BSP-AGRB é reduzida (+3,9%), mas 

favorável à introdução de AR. Betões com SP são especialmente suscetíveis a diferenças de dosagem e a perdas 

de água durante e após a amassadura. BSP-AN foi betonado em meados de abril (23/04/18) e BSP-AGRB em 

meados de agosto (18/08/18), o que sugere que a evaporação de água durante o processo de transporte, colocação 
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do betão nos moldes e vibração é potencialmente superior na elaboração de BSP-AGRB. Isto poderá ter levado 

a que a relação a/c efetiva de BSP-AGRB seja inferior ao esperado, o que resultou em aumentos de resistência. 

4.2 Absorção de água por imersão 

Os ensaios de absorção de água por imersão avaliam a permeabilidade do betão à água à pressão atmos-

férica, aferindo assim a porosidade aberta dos vários betões. Estes poros são maioritariamente originados pelo ar 

aprisionado durante a mistura dos materiais e retido no interior do betão, pelo excesso de água empregue na 

amassadura (para além da necessária para a correta hidratação do cimento) que permanece livre e ao sair por 

evaporação deixa vazios no seu lugar e pela estrutura porosa dos agregados [96]. 

A Tabela 4.2 e a Figura 4.2 apresentam os resultados de ensaio, podendo ser consultados os valores 

médios de cada composição e os cálculos auxiliares no Anexo C. Foi verificado que o BR apresenta um valor 

de absorção de água por imersão elevado e contrário às expetativas. Por esta razão, Tabela 4.2 para a família 

de BR são apresentadas também as diferenças relativas dos BAGRB em relação ao betão BR/25-AGRB. 

A utilização de SP no betão com 100% de AGRB teve um efeito benéfico nesta propriedade, pelo facto 

de se obter um betão com baixa relação a/c. Seria expetável que, com o aumento da substituição de AN por 

AGRB, a absorção de água por imersão aumentasse. Tal não se verificou em todas as composições. 

Tabela 4.2 - Resultados do ensaio de absorção de água por imersão aos 28 dias 

Composição 
Absorção por imersão 

 [%] 
𝛥 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎 BR/25 − AGRB [%] 𝛥 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑜 𝐵𝐴𝑁 [%]  

BR 12,2 - 0,0 

BR/25-AGRB 6,8 0,0 -44,5 

BR/50-AGRB 7,9 16,0 -35,6 

BR/100-AGRB 7,4 9,3 -39,3 

CEM II-AN 8,3 0,0 

CEM II-AGRB 9,5 9,8 

C280-AN 12,5 0,0 

C280-AGRB 9,3 -26,4 

BCV-AN 7,4 0,0 

BCV-AGRB 9,4 16,6 

BSP-AN 6,6 0,0 

BSP-AGRB 5,5 -9,3 

 

Analisando a Tabela 4.2 e a Figura 4.2: 

• tendo só em conta os BAN, conclui-se que a composição C280 apresentou piores resultados rela-

tivamente à absorção de água por imersão. A elevada absorção de água deste betão está diretamente relaci-

onada com o seu reduzido teor de finos e elevada relação a/c (pelo facto da quantidade de cimento deste 

betão ser inferior à das restantes composições); 

• tal como referido, BSP é a composição que apresenta o valor mais baixo, o que se justifica pela 

sua reduzida relação a/c. 
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Como indicado anteriormente, a absorção de água por imersão do BR é superior ao expectável e 

as comparações do betão da família C37 são feitas em relação ao betão BR/25-AGRB. 

 

 

Figura 4.2 - Média e desvio-padrão do ensaio de absorção de água por imersão aos 28 dias para os betões elaborados. 

As tendências observadas são as seguintes: 

• quanto a BR/25-AGRB, BR/50-AGRB e BR/100-AGRB, têm valores de acordo com o esperado, 

sendo que o valor do BR/50-AGRB é ligeiramente superior aos restantes. Tal como demonstrado na Figura 

4.2, os resultados obtidos para as composições BR/50-AGRB e BR/100-AGRB são equivalentes; 

• houve aumentos de absorção de água por imersão de 9,8% e 16,6% para CEM II-AGRB e BCV-

AGRB, respetivamente. Este aumento justifica-se pela maior quantidade de água efetiva presente nos BAR 

(necessária para manter a trabalhabilidade constante) e pela elevada porosidade dos AGRB [29]; 

• através da redução da relação a/c efetiva, e consequente diminuição do índice de vazios, originada 

pela introdução de SP no betão, conseguiu-se obter composições de betão com absorção de água por imer-

são reduzida. BSP-AN e BSP-AGRB apresentaram os menores valores de todas as composições da presente 

campanha experimental. A ligeira diminuição de absorção dos provetes da composição BSP-AGRB em 

relação ao BSP-AN poderá dever-se ao menor abaixamento desta composição (Tabela 3.9) e a perdas de 

água no estado fresco, conforme discutido na apresentação dos resultados de resistência à compressão; 

• ao contrário do esperado, a composição C280-AGRB apresenta uma diminuição de 26,4% de ab-

sorção de água relativamente à C280-AN. Tal como no ensaio de absorção de água por capilaridade (sub-

capítulo seguinte), C280-AGRB apresenta melhores resultados. Isto pode justificar-se pelo facto de o betão 

C280-AN ter sido transportado para o Laboratório de Construção do ISEL, dada à impossibilidade de cortar 

os provetes no Laboratório de Construção do IST nas idades previstas pelas normas, não tendo sido garan-

tidas condições de cura idênticas às das restantes composições. 

De seguida, são apresentadas na Figura 4.3 regressões lineares das composições elaboradas, entre a 

resistência à compressão aos 28 dias e a absorção de água por imersão aos 28 dias. A composição C280-

AN não foi incluída. Verifica-se que o aumento de resistência à compressão aos 28 dias implica uma diminuição 

da absorção de água por imersão. É aqui demonstrada a importância da compacidade da argamassa. 
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Figura 4.3 - Regressões lineares das composições elaboradas entre a resistência à compressão aos 28 dias e a absorção de 

água por imersão aos 28 dias.  

4.3 Absorção de água por capilaridade 

Os resultados obtidos para este ensaio são apresentados na Tabela 4.3 e Figura 4.4 onde se pode 

encontrar as variações das absorções capilares às 72 horas em relação aos betões análogos. As leituras após 

o início do ensaio (3, 6, 24 e 72 horas) e os valores individuais de cada provete por composição podem ser 

consultados no Anexo D. 

Tabela 4.3 - Resultados do ensaio de absorção de água por capilaridade ao fim de 72 horas 

Composição Absorção de água por capilaridade [𝑔/𝑚𝑚2] 𝛥72ℎ 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑜 𝐵𝐴𝑁 𝑎𝑛á𝑙𝑜𝑔𝑜 [%] 

BR 4.46E+01 0 

BR/25-AGRB 6.18E+01 38 

BR/50-AGRB 4.70E+01 5 

BR/100-AGRB 7.26E+01 63 

CEM II-AN 9.27E+01 0 

CEM II-AGRB 6.53E+01 -30 

C280-AN 5.44E+01 0 

C280-AGRB 9.06E+01 67 

BCV-AN 5.85E+01 0 

BCV-AGRB 5.63E+01 -4 

BSP-AN 2.81E+01 0 

BSP-AGRB 3.05E+01 8,5 
 

De acordo com a Tabela 4.3 e Figura 4.4, conclui-se que, à exceção das composições com CEM II, os 

BAN apresentam valores inferiores de absorção de água por capilaridade relativamente aos seus betões análogos 

com incorporação total ou parcial de AGRB, tal como indicado por vários autores [58, 59, 65, 66] e antecipado 

no subcapítulo 2.5.5. No entanto, a diferença entre a absorção de água de BCV-AN e BCV-AGRB é desprezável. 

Tal como nos subcapítulos anteriores (4.1 e 4.2), a análise começa por se limitar aos BAN: 

• BSP-AN é o betão que apresenta melhores resultados, devido à sua menor relação a/c efetiva, 

seguido das composições BR e C280-AN, respetivamente. A absorção de água média da composição CEM 
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II-AN foi a mais elevada da totalidade das composições, seguindo-se a do BCV-AN. 

 

 

Figura 4.4 - Média e desvio-padrão do ensaio de absorção de água por capilaridade aos 28 dias para os betões elaborados. 

A comparação entre BAN e BAR resulta nas seguintes observações: 

• em concordância com as publicações referidas no subcapítulo 2.5.6 [58, 59, 65, 66], a absorção ca-

pilar da família BR aumenta de forma linear com a percentagem de incorporação de AGRB no betão (excetu-

ando a do BR/50-AGRB). Em [65], é referido que a absorção capilar aumenta com a incorporação de AGRB, 

tal como o sucedido para BR na presente campanha experimental; 

• a absorção de água por capilaridade de C280-AGRB foi em 67% superior à de C280-AN; 

• no caso de BCV, a variação entre os betões é ligeira, e pode explicar-se tal fenómeno, contrário ao 

expetável, pelo facto de o abaixamento medido na composição BCV-ARB ser inferior ao de BCV-AN; 

• CEM II-AN apresenta valores superiores de absorção de água por capilaridade, relativamente a 

CEM II-AGRB, sugerindo este resultado que a argamassa de CEM II-AN apresenta pior qualidade, sendo, 

portanto, menos compacta; 

• a adição de um SP resultou num betão com absorção capilar inferior ao BR, inclusive no caso de 

BSP-AGRB, como mostrado na Tabela 4.3, as composições com SP apresentam os valores mais baixos de 

absorção de água por capilaridade. Tais resultados são concordantes com Soares [29]. Noutro estudo [65], 

é referido que, com a adição de SP, a absorção de água por capilaridade diminui devido à elevada compa-

cidade de betão com relação a/l reduzida. 

Na Figura 4.5, são apresentadas regressões lineares entre a resistência à compressão aos 28 dias e a 

absorção de água por capilaridade aos 28 dias. 

A Figura 4.5 mostra que, para a mesma resistência à compressão, os BAR podem ter absorção de 

água por capilaridade inferior à dos BAN. Existem duas razões que justificam tal facto: o efeito de prega-

gem [97] que torna a ITZ menos porosa, obtendo-se deste modo uma redução da porosidade global do 

betão, e o facto de a água efetiva das composições ser estimada a partir da absorção a 10 minutos dos AR, 

tal como mencionado no subcapítulo 3.2.3. Durante a cura do betão, os AR vão absorver uma quantidade 

adicional de água, sendo assim reduzida a quantidade de água efetiva real. Tal como referido no subcapítulo 
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4.2, com o aumento da resistência à compressão aos 28 dias, verifica-se a diminuição da absorção de água 

por capilaridade. Isto deve-se ao aumento da compacidade da argamassa. 

 

Figura 4.5 - Regressões lineares das composições elaboradas, entre a resistência à compressão aos 28 dias e a absorção de água por 

capilaridade aos 28 dias. 

4.4 Resistência à carbonatação 

Na Tabela 4.4 e Figura 4.6, encontram-se expostos os resultados da profundidade de carbonatação 

medida nos diversos betões para as várias idades de ensaio, podendo desta forma ser consultados os valores 

médios dos provetes ensaiados para cada idade de ensaio, bem como a sua variação face aos betões com 

incorporação de AGRB e aos seus homólogos respetivamente. 

  

Figura 4.6 - Média e desvio-padrão do ensaio de resistência à carbonatação aos 7, 28 e 91 dias para os betões elaborados. 
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entre as restantes composições. As tendências contrárias ao antecipado podem estar relacionadas com o 

facto de os provetes das composições em questão, terem sido transportados durante a cura para o Labora-

tório de Construção do ISEL, onde foram cortados para ensaio, o que impossibilitou garantir condições de 

cura idênticas às das restantes composições. 

Começando por uma análise exclusiva aos BAN: 

• BSP volta a ser a composição que apresenta melhores resultados no que diz respeito à profundi-

dade de carbonatação, tal como seria expetável. O uso de SP possibilita a redução da relação a/c, o que 

aumenta a compacidade do betão; 

• C280 é a composição que apresenta piores resultados, tal como no ensaio de absorção de água por 

imersão. Isto deve-se ao facto deste betão ter uma dosagem de cimento inferior aos restantes (280 kg/m3), 

o que resulta numa relação a/c superior. Esta relação a/c superior e o teor inferior de finos (devido à redução 

do teor de cimento) traduz-se num betão menos compacto; 

• no caso de CEM II-AN, a profundidade de carbonatação aumenta, relativamente a BR. A justificação 

passa pela menor quantidade de hidróxido de cálcio desta composição de betão (causada pela menor quanti-

dade de clínquer), que implica uma maior propensão ao ingresso de CO2 [35]; 

• no caso de BSP, a variação entre composições é elevada, em percentagem, por se tratarem de 

valores de profundidade de carbonatação reduzidos, dado que a profundidade de carbonatação média, aos 

28 dias, para a composição BSP-AN é de 1,46 mm e de 2,37 mm para BSP-AGRB. 

A comparação entre BAN e BAR resulta nas seguintes observações: 

• para a família BR, observou-se que a incorporação de AR resulta num aumento da profundidade 

de carbonatação aos 7 e 91 dias. Tal não se verificou aos 28 dias, o que deverá ser causado pela dispersão 

de resultados de ensaio observada (Figura 4.6). Não obstante, a tendência para a taxa de incorporação de 

AR superiores corresponderem a profundidades de carbonatação superiores [81] verificada para a totalidade 

das composições, à exceção do BR, sendo deste modo excluída das análises efetuadas; 

• a Tabela 4.4 apresenta a variação da profundidade de carbonatação em relação a BR/25-AGRB, 

ao invés de BR. Observa-se que a profundidade de carbonatação aumenta com o aumento da taxa de subs-

tituição de AGRB por AN, fenómeno frequentemente observado [65]. Para taxas de incorporação de AGRB 

de 50 e 100%, o aumento da profundidade de carbonatação aos 28 dias foi de 33,4 e 87,4% em relação a 

BR/25-AGRB; 

• no caso de CEM II, o aumento da profundidade de carbonatação causado pela substituição de AN 

por AGRB é de 26,2%; 

• no caso de BCV, a variação entre BCV-AN e BCV-AGRB é ligeira (6,1 %). Isto deve-se à sinergia 

entre CVs e AR, tal como observado nas investigações [99, 100], em que se conclui que a utilização com-

binada de CVs e AR reduz o impacte individual quer da substituição de CEM I por CVs, quer da substitui-

ção de AN por AR, na resistência à carbonatação. Composições com substituição parcial de cimento por 

CVs apresentam valores superiores de profundidades de carbonatação [35], relativamente a BR; 

• CEM II-AGRB apresenta profundidade de carbonatação superior relativamente a CEM II-AN. Tal 

deve-se à necessidade de aumentar a relação a/c da composição, para que se garanta a trabalhabilidade, ob-

tendo deste modo argamassa menos compacta, portanto mais suscetível ao ingresso de CO2; 
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Tabela 4.4 - Resultados do ensaio de resistência à carbonatação para várias idades de ensaio 

Composição 

7 dias 28 𝑑𝑖𝑎𝑠 91 𝑑𝑖𝑎𝑠 

d𝑘 [mm] 
𝛥 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜  

𝑎𝑜 𝐵𝑅/25 − 𝐴𝐺𝑅𝐵 [%] 

𝛥 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜  

𝑎𝑜 𝐵𝐴𝑁 [%] 
d𝑘 [mm] 

𝛥 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑜 

𝐵𝑅/25 − 𝐴𝐺𝑅𝐵 [%] 

𝛥 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜  

𝑎𝑜 𝐵𝐴𝑁  [%] 
d𝑘 [mm] 

𝛥 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑜  

𝐵𝑅/25 − 𝐴𝐺𝑅𝐵 [%] 

𝛥 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜  

𝑎𝑜 𝐵𝐴𝑁  [%] 

BR 1,08 - 0,0 9,40 - 0,0 7,65 - 0,0 

BR/25-AGRB 1,01 0,0 -6,9 5,11 0,0 -45,7 6,21 0,0 -18,8 

BR/50-AGRB 1,55 53,7 43,1 6,81 33,4 -27,6 10,69 72,1 39,8 

BR/100-AGRB 2,65 162,8 144,6 9,57 87,4 1,8 10,42 67,8 36,2 

CEM II-AN 6,0 0,0 10,63 0,0 20,79 0,0 

CEM II-AGRB 4,98 -16,9 13,40 26,2 21,63 4,0 

C280-AN 3,73 0,0 15,21 0,0 15,58 0,0 

C280-AGRB 3,74 0,2 7,39 -51,4 13,73 -11,9 

BCV-AN 3,71 0,0 9,61 0,0 15,04 0,0 

BCV-AGRB 5,02 35,3 10,19 6,1 14,65 -2,6 

BSP-AN Impercetível - 1,46 0,0 3,77 0,0 

AR/SP Impercetível - 2,37 62,8 5,42 43,6 
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• as composições BSP-AN e BSP-AGRB apresentam os melhores resultados, o que se deve à reduzida 

relação a/c e porosidade, o que implica reduzida permeabilidade aos gases [35] destas composições em relação 

às restantes. A profundidade de carbonatação aumento 62,8% com a incorporação de AGRB; 

• C280-AN e C280-AGRB apresentam resultados concordantes com a tendência evidenciada na presente 

dissertação. Tal como no ensaio de absorção de água por imersão e capilaridade, C280-AGRB apresenta melhores 

resultados, sugerindo mais uma vez que a argamassa da mistura com AGRB é mais compacta do que a da mistura 

análoga com AN. 

          A Figura 4.7 apresenta regressões lineares entre a resistência à compressão aos 28 dias e a profundidade 

de carbonatação aos 28 dias. 

 

Figura 4.7 - Regressões lineares das composições elaboradas entre a resistência à compressão aos 28 dias e profundidade de carbonatação 

aos 28 dias.  

As regressões lineares apresentadas para BAN e BAR são aproximadamente paralelas. 

De acordo com o esperado, o aumento de resistência à compressão dos betões implica profundidades de 

carbonatação inferiores, sendo assim observável a influência indireta da resistência à compressão nas propriedades 

de durabilidade. 
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4.5 Resistência à penetração por cloretos 

Este ensaio foi realizado aos 28 e 91 dias de idade dos betões. Por dificuldades experimentais, o ensaio 

aos 91 dias da composição C280-AN não foi efetuado. Esta propriedade é quantificada pelo coeficiente de difusão de 

iões cloreto, podendo ser observada na Tabela 4.5 e Figura 4.8. 

Tabela 4.5 - Resultados do ensaio de resistência à penetração por cloretos para várias idades de ensaio 

Composição 

28 𝑑𝑖𝑎𝑠 91 𝑑𝑖𝑎𝑠 28-91 dias 

𝐷𝑚é𝑑 [10−12𝑚2/𝑠] 
𝛥 𝐵𝐴𝑁/𝐵𝐴𝑅  

[%] 

𝐷𝑚é𝑑 

[10−12𝑚2/𝑠] 

𝛥 𝐵𝐴𝑁/𝐵𝐴𝑅  

 [%] 

𝛥 𝐵𝐴𝑁/𝐵𝐴𝑅  

 [%] 

BR 13,7 0,0 13,8 0,0 1,1 

BR/25-AGRB 15,0 10,1 16,1 16,6 7,1 

BR/50-AGRB 14,4 5,4 13,1 -5,4 -9,3 

BR/100-AGRB 14,9 9,1 14,3 3,8 -3,8 

CEM II-AN 20,1 0,0 16,3 0,0 -18,9 

CEM II-AGRB 19,3 -4,1 12,7 -21,7 -33,8 

C280-AN 11,8 0,0 - - - 

C280-AGRB 19,1 62,1 13,9 - -27,2 

BCV-AN 15,7 0,0 15,6 0,0 -0,3 

BCV-AGRB 15,8 1,0 9,7 -37,7 -38,5 

BSP-AN 9,3 0,0 10,2 0,0 9,8 

BSP-AGRB 9,0 -3,3 7,6 -25,8 -15,8 
 

  

Figura 4.8 - Média e desvio-padrão do ensaio de penetração por cloretos aos 28 e 91 dias para os betões elaborados. 

Segundo as investigações de [58, 59, 101, 102, 103], existe uma tendência crescente do coeficiente de difu-

são de iões cloreto com a taxa de substituição de AGN por AGRB. 

Tendo em conta só os BAN: 

• os resultados de BR vão ao encontro do resultado obtido nos ensaios de absorção de água por capilaridade 

e resistência à compressão; 

• BSP é a composição que apresenta melhores resultados, tal como nos anteriores subcapítulos; 

• BCV apresenta valores superiores de coeficiente de difusão de cloretos relativamente a BR. A substituição 
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• CEM II volta a ser a composição que apresenta piores resultados, o que é explicado pela utilização de CEM 

II/B-L 32,5 N, ao invés de CEM I 42,5 R. Isto implica uma diminuição da quantidade de silicatos de cálcio hidratados 

(CSH), havendo assim uma diminuição da captura de iões cloreto. CEM II/B-L 32,5 N, tal como referido no subca-

pítulo 3.3, tem um teor de clínquer inferior ao cimento CEM I 42,5 R. Parte do clínquer é substituído por fíler calcário, 

sendo que este é constituído por carbonato de cálcio, que não possui propriedades hidráulicas e a sua influência no 

comportamento do betão deve-se essencialmente a efeitos físicos, não contribuindo assim para a captura química de 

iões cloreto. É corrente, betões com CEM II/B-L 32,5 N apresentarem coeficientes de difusão de cloretos maiores do 

que betões com CEM I 42,5 R [104]; 

• C280 é a composição que apresenta melhores resultados a seguir a BSP. Tal demonstra as propriedades impre-

visíveis e contraditórias desta composição, visto que vai contra a tendência dos resultados obtidos nos restantes ensaios. 

Por essa razão, esta composição, tal como BR, não foi considerada nas análises apresentadas neste subcapítulo. 

No que respeita à comparação entre BAN e BAR, as tendências observadas são as seguintes: 

• os valores obtidos para CEM II-AN e CEM II-AGRB foram equivalentes e superiores ao registado para 

a composição BR. Tal justifica-se pelo facto do cimento utilizado nesta composição (CEM II/BL 32,5N) resultar 

em betão com menor quantidade de CSH relativamente a BR (em que é utlizado cimento do tipo CEM I 42,5R), 

devido à menor quantidade de clínquer presente no CEM II/BL 32,5N) [35]. Os iões cloreto ficam adsorvidos fisi-

camente aos CSH de elevada área superficial por ação de forças de superfície, sendo, deste modo, a difusão de 

iões cloreto inferior [11,14,15]; 

• BSP-AN e BSP-AGRB foram as composições que apresentaram coeficiente de difusão de iões cloreto 

mais baixos, quer para 28 quer para 91 dias; 

• os valores a longo prazo (91 dias) para BCV-AGRB apresentam uma redução no coeficiente de difusão 

de iões cloreto, em relação aos valores obtidos para os 28 dias, o que vai ao encontro do observado nas restantes 

composições de betão. Isto deve-se à hidratação do cimento ao longo do tempo (no caso das CV, a sua pozolani-

cidade também contribui para a melhoria de desempenho ao longo do tempo); 

• os coeficientes de difusão de cloretos das composições BCV contrariam o estudo de Kou e Poon [54], 

que indica que a introdução de CVs no fabrico do betão melhora o desempenho dos betões, devido à formação de 

sal de Friedel [36], mencionado no subcapítulo 2.4. No entanto, Kou e Poon [54] substituíram cimento por CVs 

em massa, o que implica um aumento do teor de pasta, o que aumentou a compacidade do betão com incorporação 

de CVs. Na presente dissertação, a substituição de cimento por CV foi feita em volume, o que implica a manuten-

ção do teor de pasta e um aumento da relação a/l para que seja garantida a trabalhabilidade. A substituição de CVs 

por cimento é cientificamente mais correta se for feita em volume, por se manter o volume de ligante e de agrega-

dos em relação aos outros betões elaborados; 

• C280-AGRB apresenta piores resultados do que o seu homólogo natural. Isto justifica-se pelo menor teor 

de ligante e maior relação a/c, o que origina uma argamassa menos compacta e favorece a penetração de iões 

cloreto [35]; 

• as composições com incorporação de AGRB apresentam valores do coeficiente de difusão de iões cloreto 

superiores relativamente a BR. Contrariando as investigações citadas por Nobre [81], tais como [54] e [55], o 

aumento do coeficiente de difusão de iões cloreto obtido na presente campanha experimental não foi linear com o 

aumento da taxa de substituição de AN por AGRB, sendo até pouco significativo para a composição BR/50-AGRB 



  

48 

 

aos 28 dias. Esta composição aos 91 dias apresenta uma ligeira redução do coeficiente de difusão de iões cloreto, 

mas com elevada dispersão de resultados. 

São apresentadas na Figura 4.9 regressões lineares das composições elaboradas entre a resistência à compres-

são aos 28 dias e o coeficiente de difusão de cloretos aos 28 dias. 

De acordo com o referido no subcapítulo 4.2, com o aumento de resistência à compressão aos 28 dias, 

verifica-se a diminuição da penetração por cloretos. Mais uma vez, tal justifica-se pelo aumento da compacidade 

da argamassa. 

 

 

Figura 4.9 - Regressões lineares das composições elaboradas entre a resistência à compressão aos 28 dias e o coeficiente de difusão dos 

cloretos aos 28 dias. 

  

y = -0,2715x + 27,596
R² = 0,8855

y = -0,2649x + 27,533
R² = 0,9664

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0

D
m

éd
[(

x1
0

)-1
2

m
2 /
𝑠]

 

fcm,28 [MPa] 

BAN
BAR100
BR
BR/100-AGRB
C280-AN
C280-AGRB
BR/25-AGRB



  

49 

 

5 MODELAÇÃO ESTOCÁSTICA DOS ENSAIOS DE DURABILIDADE 

5.1 Caracterização estatística 

Este subcapítulo tem como objetivo tratar os dados estatísticos obtidos através da realização dos ensaios 

experimentais de resistência à carbonatação e penetração por cloretos analisados no Capítulo 4. São mostrados 

gráficos, quer para o ensaio de resistência à carbonatação quer para a penetração por cloretos, com o intuito de 

definir um desvio-padrão ou CoV que mais se ajuste a cada composição. O objetivo é definir valores de desvio-

padrão ou CoV representativos da totalidade das composições. 

 Na Figura 5.1 e na Figura 5.2, são comparados os valores de média, desvio-padrão e CoV dos BAN, come-

çando pelo ensaio de resistência à carbonatação. É discutida no subcapítulo seguinte a distribuição probabilística, 

normal ou lognormal, que melhor se ajusta a cada composição. 

Verifica-se que a composição BSP-AN apresenta um valor de desvio-padrão substancialmente inferior ao 

das restantes composições e CoV substancialmente superior. Isto deve-se ao facto de esta composição apresentar 

valores muito baixos de profundidade média de carbonatação. A opção entre modelar as composições fixando 

umdesvio-padrão ou CoV é feita através de análise visual e do Método dos Mínimos Quadrados. 

 

  

Figura 5.1 - Média e desvio-padrão do ensaio de carbonata-

ção: BAN elaborados. 

Figura 5.2 - Média e CoV do ensaio de carbonatação: 

BAN elaborados. 

 

A Figura 5.3 e a Figura 5.4 comparam a influência da incorporação de AGRB na média, desvio-padrão e 

CoV das composições da família de BR. A análise das figuras mostra que a incorporação de AGRB não resulta 

em efeitos discerníveis de aumento ou diminuição quero do desvio padrão, quer do CoV. Pelo facto de a variação 

ser superior no CoV, é sugerido um desvio-padrão de 1,6 mm para definir a variabilidade desta família de betão. 

De seguida, são apresentadas as composições de C280, em que é determinado qual dos valores apresenta 

menor variação, se o desvio-padrão ou o CoV. Constata-se que os valores de desvio-padrão são mais uniformes 

do que os de CoV e que o valor de desvio-padrão de 1,55 mm é representativo desta família de composições. 

Segue-se a família de BCV, em que os valores de desvio-padrão e CoV são apresentados na Figura 5.7 e 

na Figura 5.8. Os valores do desvio-padrão e CoV da profundidade de carbonatação apresentam variação insignifi-

cante entre composições. Neste caso, o valor utilizado para definir a família de composições é o de desvio-padrão por 
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coerência com o definido para as outras composições, sendo o respetivo valor 1,35 mm. 

 

  

Figura 5.3 - Média e desvio-padrão do ensaio de carbonatação: 

BR, BR/25-AGRB, BR/50-AGRB e BR/100-AGRB. 

Figura 5.4 - Média e CoV do ensaio de carbonatação: 

BR, BR/25-AGRB, BR/50-AGRB e BR/100-AGRB. 

 

  

Figura 5.5 - Média e desvio-padrão do ensaio de carbona-

tação: C280-AN e C280-AGRB. 

Figura 5.6 - Média e CoV do ensaio de carbonatação: C280-

AN e C280-AGRB. 

 

Na Figura 5.9 e na Figura 5.10, são apresentados os valores do desvio-padrão e CoV para a família de 

composições de CEM II. Os valores do desvio- padrão e CoV são ligeiramente superiores para a composição CEM 

II-AN. Por se verificar que os valores do desvio-padrão são mais uniformes nesta família de composições, o valor 

do desvio-padrão escolhido é de 1,8 mm. 

A Figura 5.11 e a Figura 5.12 mostram os valores do desvio-padrão e CoV obtidos para a família de 

composições de BSP. O desvio-padrão da profundidade de carbonatação registada para as duas composições é 

baixo e o CoV é elevado. Isto deve-se ao reduzido valor dos resultados de penetração de carbonatação para esta 

família de betão. Tanto o desvio-padrão como o CoV da profundidade de carbonatação desta família aumentaram 

com a incorporação de AGRB. Por uma questão prática (o recurso à mesma opção tomada para as restantes famílias 

de betão), o valor de desvio-padrão, assumido como 0,75 mm, foi utilizado para definir a variabilidade desta fa-

mília de betão. 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0

5

10

15

20

25

D
es

vi
o

 p
ad

rã
o

d
𝑘

[m
m

 ]

Média Desvio padrão

0%

10%

20%

30%

40%

0

4

8

12

16

C
o

V

d
𝑘

[m
m

] 

Média CoV

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0

4

8

12

16

C280-AN C280-AGRB

D
es

vi
o

 p
ad

rã
o

d
𝑘

[m
m

] 

Média Desvio padrão

0%

10%

20%

30%

40%

0

4

8

12

16

C280-AN C280-AGRB

C
o

V

d
𝑘

[m
m

] 

Média CoV



  

51 

 

  

Figura 5.7 - Média e desvio-padrão do ensaio de carbonata-

ção: BCV-AN e BCV-AGRB. 

Figura 5.8 - Média e CoV do ensaio de carbonatação: BCV-

AN e BCV-AGRB. 

 

  

Figura 5.9 - Média e desvio-padrão do ensaio de carbonatação: 

CEM II-AN e CEM II-AGRB. 

Figura 5.10 - Média e CoV do ensaio de carbonatação: 

CEM II-AN e CEM II-AGRB. 

 

  

Figura 5.11 - Média e desvio-padrão do ensaio de carbonata-

ção: BSP-AN e BSP-AGRB. 

Figura 5.12 - Média e CoV do ensaio de carbonatação: 

BSP-AN e BSP-AGRB. 

 

A Tabela 5.1 mostra os valores do desvio-padrão (ensaiado e sugerido) e CoV (ensaiado) de todas as com-

posições elaboradas, no que diz respeito ao ensaio de resistência à carbonatação. É também apresentado o tipo de 

distribuição que melhor se ajusta a cada composição, tema do próximo subcapítulo. 
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Tabela 5.1 - Definição dos parâmetros para o mecanismo de carbonatação 

Composição Média [mm] 
Desvio-padrão en-

saiado [mm] 

Desvio-padrão 

sugerido [mm] 
CoV ensaiado [%] 

Distribuição 

probabilística 

BR 9,40 1,52 1,60 16 Lognormal 

BR/25-AGRB 5,11 1,61 1,60 32 Lognormal 

BR/50-AGRB 6,81 2,12 1,60 31 Lognormal 

BR/100-AGRB 9,57 1,14 1,60 12 Lognormal 

C280-AN 15,21 1,69 1,55 11 Lognormal 

C280-AGRB 7,39 1,38 1,55 19 Lognormal 

BCV-AN 9,61 1,30 1,35 14 Lognormal 

BCV-AGRB 10,19 1,37 1,35 13 Lognormal 

CEM II-AN 10,63 2,04 1,80 19 Lognormal 

CEM II-AGRB 13,40 1,60 1,80 12 Lognormal 

BSP-AN 1,46 0,47 0,75 32 Lognormal 

BSP-AGRB 2,37 1,08 0,75 46 Lognormal 
 

A Tabela 5.2 analisa o efeito da incorporação de AGRB na variabilidade dos resultados de ensaio, através 

da razão entre os desvios padrão e CoV dos BAN e BAR por família de composições. 

 

Tabela 5.2 - Razão entre desvios-padrão e CoV para BAN e BAR no mecanismo de carbonatação 

Comparação 
𝐷𝑃𝐵𝐴𝑅

𝐷𝑃𝐵𝐴𝑁
⁄  

𝐶𝑜𝑉𝐵𝐴𝑅
𝐶𝑜𝑉𝐵𝐴𝑁

⁄  

BR e BR/100-AGRB 0,75 0,74 

BR e BR/50-AGRB 1,06 1,41 

BR e BR/25-AGRB 1,39 1,92 

C280-AN e C280-AGRB 0,82 1,68 

BCV-AN e BCV-AGRB 1,05 0,99 

CEM II-AN e CEM II-AGRB 0,78 0,62 

BSP-AN e BSP-AGRB 2,30 1,41 
 

Através da análise dos resultados, observa-se que a incorporação total de AR das composições de betão ora 

aumenta o desvio-padrão e o CoV, ora o diminui. Tal é justificado por dois efeitos contraditórios: a influência da 

maior variabilidade das propriedades dos AGRB em relação a AN aumenta a variabilidade das propriedades do betão, 

enquanto que a contribuição dos AGRB para o mecanismo de cura interna do betão [105, 106] diminui a variabilidade 

destas. No mecanismo de cura interna, a água absorvida pelo AGRB durante a amassadura e no início do período de 

cura é libertada para a argamassa à medida que se desenvolve a hidratação do betão. Isto leva a um betão com menor 

microfissuração, causada pela retração de secagem, reduzindo assim a variabilidade do comportamento de BAR em 

termos de durabilidade. O mesmo fenómeno foi observado nas propriedades mecânicas em estudo anterior [66], em 

que os autores utilizaram as mesmas composições de betão e materiais utilizados nesta campanha. 

Os resultados das composições BR/25-AGRB e BR/50-AGRB apresentados na Tabela 5.2 mostram que in-

corporações parciais de AGRB resultam em maior variabilidade. Isto justifica-se pelo facto de betões com incorporações 

parciais de AGRB não apresentarem uma distribuição homogénea de incorporação de AGRB (para uma dada percenta-

gem de incorporação de AGRB na amassadura, provetes diferentes poderão ter percentagens de AGRB diferentes). 

O mesmo tipo de análise é apresentado para o ensaio de penetração por cloretos. A Figura 5.13 e a Figura 

5.14 mostram os resultados obtidos no que diz respeito aos BAN. 
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Figura 5.13 - Média e desvio-padrão do ensaio de penetra-

ção por cloretos: BAN elaborados. 

Figura 5.14 - Média e CoV do ensaio de penetração por 

cloretos: BAN elaborados. 

 

Verifica-se que, em oposição ao ensaio de profundidade de carbonatação, o CoV obtido para as compo-

sições com BSP é da ordem de grandeza do das restantes composições. O registo do resultado de ensaio referente 

ao coeficiente de difusão de iões cloreto não está tão dependente da medição de leituras a olho nu quanto o registo 

do ensaio de carbonatação, pois diversos dos parâmetros de ensaio são diretamente registados pelo equipamento 

(aspetos relacionados com a corrente elétrica imposta nos provetes) e a leitura visual do resultado do ensaio é 

menos dependente de irregularidades superficiais do provete. 

A Figura 5.15 e a Figura 5.16 comparam as composições de BAN e BAR da família de betão BR. Na 

Figura 5.15, é possível observar a tracejado o valor de desvio-padrão sugerido para esta família. Constata-se que 

os valores de desvio-padrão e CoV do coeficiente de difusão de cloretos são bastante uniformes entre composições. 

Por uma questão prática (o desvio-padrão das outras composições foi consistentemente observado como menos 

dependente da incorporação de AGRB do que o CoV), modelou-se a variabilidade desta propriedade com um 

desvio-padrão de 1,6x10-12 𝑚2/𝑠. 

 

  

Figura 5.15 - Média e desvio-padrão do ensaio de penetração 

de cloretos: BR, BR/25-AGRB, BR/50-AGRB e BR/100-

AGRB. 

Figura 5.16 - Média e CoV do ensaio de penetração de 

cloretos: BR, BR/25-AGRB, BR/50-AGRB e BR/100-

AGRB. 
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A Figura 5.17 e a Figura 5.18 comparam a influência dos AGRB no desvio-padrão e no CoV da família 

C280. Constata-se que o desvio-padrão é afectado de forma insignificante. Recomenda-se definir a variabilidade 

desta família através de um desvio padrão de 2,35 x10-12 𝑚2/𝑠. 

 

  

Figura 5.17 - Média e desvio-padrão do ensaio de penetração 

por cloretos: C280-AN e C280-AGRB. 

Figura 5.18 - Média e CoV do ensaio de penetração por cloretos: 

C280-AN e C280-AGRB. 

 

Na Figura 5.19 e na Figura 5.20, são apresentados os valores do desvio-padrão e CoV para a família de 

BCV. Contrariamente ao esperado, a composição BCV-AN apresenta valores do desvio-padrão e CoV superiores. 

Respeitando a tendência anteriormente apresentada, pelo facto de as restantes composições terem sido definidas 

por um valor do desvio-padrão, o parâmetro escolhido é o desvio-padrão, 2,45 x10-12 𝑚2/𝑠. 

 

  

Figura 5.19 - Média e desvio-padrão do ensaio de penetração 

por cloretos: BCV-AN e BCV-AGRB. 

Figura 5.20 - Média e CoV do ensaio de penetração por cloretos: 

BCV-AN e BCV-AGRB. 

 

A Figura 5.21 e a Figura 5.22 mostram os valores do desvio-padrão e CoV para a família de composições 

de CEM II. Os valores do desvio-padrão e CoV da profundidade de carbonatação apresentam a mesma tendência. 

A variabilidade desta família de composições foi definida por um desvio-padrão de 1,5 x10-12 𝑚2/𝑠. 
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Figura 5.21 - Média e desvio-padrão do ensaio de penetração por 

cloretos: CEM II-AN e CEM II-AGRB. 

Figura 5.22 - Média e CoV do ensaio de penetração por clore-

tos: CEM II-AN e CEM II-AGRB. 

 

A Figura 5.23 e a Figura 5.24 demonstram os valores do desvio-padrão e CoV obtidos para a família de 

composições de BSP. Constata-se que as variações entre composições da família de BSP são praticamente inexis-

tentes no que diz respeito ao valor do desvio-padrão e reduzidas no que diz respeito ao valor de CoV. É utilizado 

um desvio-padrão de 0,8 x10-12  𝑚2/𝑠. para definir a variabilidade desta família de composições. 

 

  

Figura 5.23 - Média e desvio-padrão do ensaio de penetração 

por cloretos: BSP-AN e BSP-AGRB. 

Figura 5.24 - Média e CoV do ensaio de penetração por clore-

tos: BSP-AN e BSP-AGRB. 

A Tabela 5.3 mostra a média, o desvio-padrão (ensaiado e sugerido), o CoV (ensaiado) e o tipo de distri-

buição que melhor se ajustam a cada composição. O tipo de distribuição será tratado no próximo subcapítulo. 

A Tabela 5.4 apresente as razões entre o desvio-padrão e CoV de BAN e BAR. O betão com AGRB 

resultou em valores de desvio-padrão e CoV inferiores ao do BAN. Esta observação não era esperada e poderá 

estar relacionada quer com o mecanismo de cura interna, quer com a dispersão de ensaio. 

O estudo [107] recorre a resultados experimentais para que a análise de média, desvio-padrão e CoV do 

coeficiente de migração de iões cloreto para composições de BAN. Os resultados obtidos para o desvio-padrão e 

CoV foram semelhantes em condições de obra e experimentais. Este estudo é o único encontrado com tema seme-

lhante ao da presente dissertação, com duas diferenças: apenas foi analisada a variabilidade das propriedades de 

durabilidade de BAN e os betões foram elaborados em ambiente de obra. A Tabela 5.5 compara o desvio-padrão 

e CoV destes autores com os da campanha experimental da dissertação. 
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Tabela 5.3 - Definição dos parâmetros para o mecanismo de penetração por cloretos 

Composição Média [𝑚2/𝑠] 
Desvio-padrão 

ensaiado [𝑚2/𝑠] 

Desvio-padrão 

sugerido [𝑚2/𝑠] 
CoV ensaiado Distribuição 

BR 13,66 1,65 1,60 0,12 Lognormal 

BR/25-AGRB 15,04 1,63 1,60 0,11 Lognormal 

BR/50-AGRB 14,40 0,92 1,60 0,06 Lognormal 

BR/100-AGRB 14,91 2,14 1,60 0,14 Lognormal 

C280-AN 11,76 2,43 2,35 0,21 Lognormal 

C280-AGRB 19,06 2,24 2,35 0,12 Lognormal 

BCV-AN 15,69 3,25 2,45 0,21 Lognormal 

BCV-AGRB 15,85 1,48 2,45 0,09 Lognormal 

CEM II-AN 20,07 1,77 1,50 0,09 Lognormal 

CEM II-AGRB 19,25 1,27 1,50 0,07 Lognormal 

BSP-AN 9,30 1,08 0,80 0,12 Lognormal 

BSP-AGRB 9,00 0,79 0,80 0,09 Lognormal 

Tabela 5.4 - Razão entre desvios-padrão e CoV para BAN e BAR no mecanismo de penetração por cloretos 

Composição 𝐷𝑃𝐵𝐴𝑅
𝐷𝑃𝐵𝐴𝑁

⁄  
𝐶𝑜𝑉𝐵𝐴𝑅

𝐶𝑜𝑉𝐵𝐴𝑁
⁄  

BR e BR/100-AGRB 1,30 1,19 

BR e BR/50-AGRB 0,99 0,90 

BR e BR/25-AGRB 0,56 0,53 

C280-AN e C280-AGRB 0,92 0,57 

BCV-AN e BCV-AGRB 0,46 0,45 

CEM II-AN e CEM II-AGRB 0,72 0,75 

BSP-AN e BSP-AGRB 0,73 0,76 
 

Tabela 5.5 - Comparação dos valores do desvio-padrão e CoV do estudo [107] com os da presente dissertação 

Tipo de ensaio 
Carbonatação [mm] Penetração por cloretos [𝑚2/𝑠] 

Desvio-padrão [mm] CoV [%] Desvio-padrão [𝑚2/𝑠] CoV [%] 

Estudo [108] 
Valores a variar de 

1,5 a 3,3 

Valores a variar de 

12 a 37 

Valores a variar de 

0,31 a 0,68 

Valores a variar de 12,4 

a 25,4 

Presente dissertação 
Valores a variar de 

1,14 a 2,12 

Valores a variar de 

11 a 32 

Valores a variar de 

0,79 a 3,25 

Valores a variar de 6 a 

21 
 

Os resultados de [107] concordam com os da presente dissertação, sendo o de CoV ligeiramente superior ao 

obtido na campanha experimental da presente dissertação, o que se deve ao facto de os betões do estudo [107] terem 

sido realizados em ambiente de obra. Para esta análise, a composição BSP não foi considerada por resultar em valores 

distintos das demais. 

5.2 Ajuste probabilístico 

Este subcapítulo tem como objetivo definir distribuições probabilísticas para modelação da profundidade 

de carbonatação e difusão de iões cloreto. A análise probabilística dos resultados experimentais será feita recor-

rendo às distribuições de probabilidade Normal e Lognormal, pelo facto de estas distribuições se ajustarem ade-

quadamente aos resultados experimentais obtidos. Foi dada preferência à distribuição lognormal, por ser a distri-

buição de referência para modelação de variáveis aleatórias respeitantes a parâmetros de resistência [109]. 

Quer para o ensaio de resistência à carbonatação, quer para o de penetração por cloretos, foi avaliado se as 
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distribuições normais e lognormais se ajustam de forma adequada aos valores dos resultados experimentais obtidos. 

Tal verificou-se através de valores experimentais e valores teóricos obtidos para um dado Z-score, tal como indicado 

no subcapítulo 3.7. A Figura 5.25, a Figura 5.26, a Figura 5.27 e a Figura 5.28 apresentam as análises das compo-

sições BSP-AN e BR/50-AGRB, enquanto o Anexo E mostra a análise das restantes composições. 

 

  

Figura 5.25 - Z-score em função da profundidade de carbo-

natação: BSP-AN. 

Figura 5.26 - Z-score em função da profundidade de carbo-

natação: BSP-AN. 

 

   

Figura 5.27 - Z-score em função do coeficiente de difusão 

de cloretos: BR/50-AGRB. 

Figura 5.28 - Z-score em função do coeficiente de difusão de 

cloretos: BR/50-AGRB. 

 

Através da análise das figuras, concluiu-se que ambas as distribuições modelam os valores experimentais 

adequadamente. A distribuição lognormal foi utilizada para a modelação estocástica da profundidade de carbona-

tação e da resistência à penetração de cloretos e a sua escolha é fundamentada pela tradição e recomendações 

normativas [22, 23]. O ajuste das distribuições de probabilidade foi avaliado através de uma análise qualitativa, 

que advém da adequação da análise dos gráficos Q-q obtidos. A presente dissertação seguiu o que foi realizado 

em várias publicações, tais como na calibração de modelos de resistência usados no ACI 318 [108, 110] e na 

Norma Australiana AS 3600 - Concrete Structures [111,112]. De acordo com Thoft-Christensen e Baker [113], a 

importância de testes de ajuste a distribuições probabilísticas é limitada no contexto da fiabilidade estrutural, dado 

que deve ser dada preferência à escolha de distribuições probabilísticas fundamentadas em aspetos práticos e por 

tradição (a opção tomada nesta dissertação). 
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Os valores de profundidade de carbonatação abaixo de 1 mm, obtidos exclusivamente no caso das com-

posições com SP, não foram considerados para avaliação do ajuste das distribuições probabilísticas, pois estes são 

de ordem de grandeza praticamente imperceptível a olho nu e propensos a variabilidade experimental associada a 

subjectividade de leitura. 

Tal como realizado nesta dissertação, o estudo [105] define o tipo de distribuição probabilística que me-

lhor se ajusta aos resultados experimentais obtidos através de análise visual de gráficos Q-q. Os autores selecio-

naram a distribuição lognormal, tal como ocorreu na presente dissertação. 
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6 ANÁLISES DE FIABILIDADE 

6.1 Conversão de propriedades normalizadas para propriedades em estru-

turas 

O presente subcapítulo trata a conversão de propriedades de durabilidade ensaiadas segundo procedimen-

tos normalizados para propriedades de durabilidade em estruturas expostas a ambientes reais. Este aspecto é ne-

cessário para a definição das equações de estado limite utilizadas nas análises de fiabilidade. 

Na ausência de dados para BAR, recorre-se para modelação do mecanismo de carbonatação ao modelo 

do Duracrete BE95-1347/R8 [114], actualizado no fib Bulletin 34 [115], e no caso d o mecanismo de penetração 

de iões cloreto, ao modelo do fib Bulletin 34 [115], actualizado no fib Bulletin 76 [26]. Estes modelos são consen-

suais e estão relacionados com o projecto de estruturas segundo os Eurocódigos. 

6.1.1 Mecanismo de carbonatação 

Com realização do ensaio de resistência à carbonatação em condições aceleradas [87], obtém-se a resis-

tência inversa de carbonatação (𝑅𝐴𝐶𝐶,0−1), que é um coeficiente que depende de uma constante T e da profundidade 

de carbonatação através da equação (6.1): 

𝑅𝐴𝐶𝐶,0−1   =  
(𝑑𝑘) 

(𝑇)2

2

  (6.1) 

Onde: 

• 𝑅𝐴𝐶𝐶,0−1  - resistência inversa de carbonatação em condições aceleradas de carbonatação ( 𝑚2/s/kg CO2/𝑚3); 

• 𝑑𝑘 - profundidade de carbonatação (m); 

• 𝑇 - 419,45 ((s/kg CO2/𝑚3)0,5). 

O valor da constante T da equação (6.1) foi atualizado no fib Bulletin 34 [24] para o valor apresentado nesta 

dissertação. Tendo a resistência inversa em condições aceleradas, é necessária a sua conversão para resistência inversa 

em condições naturais de carbonatação. A equação (6.2) demonstra como fazê-lo [115]. 

𝑅𝑁𝐴𝐶,0−1   =  𝑘𝑡   𝑅𝐴𝐶𝐶,0−1 +  𝜀𝑡   (6.2) 

Onde: 

• 𝑅𝑁𝐴𝐶,0−1 - resistência inversa de carbonatação em condições naturais de carbonatação ( 𝑚2/s/kg CO2/𝑚3); 

• 𝑘𝑡 - parâmetro de regressão, indicado na Tabela 6.1 do subcapítulo 6.2; 

• 𝑅𝐴𝐶𝐶,0−1  - resistência inversa de carbonatação em condições aceleradas de carbonatação ( 𝑚2/s/kg CO2/𝑚3); 

• 𝜀𝑡 - correção do erro, indicado na Tabela 6.1 do subcapítulo 6.2. 

A equação foi desenvolvida para ensaios de carbonatação acelerada com concentrações de 𝐶𝑂2 de 2%; 

contudo, a câmara de carbonatação utilizada nesta dissertação está regulada segundo a especificação LNEC-E391 

[87], sendo a sua concentração de 𝐶𝑂2 igual a 5%. A equação (6.3) foi utilizada para converter a resistência inversa 

de carbonatação obtida dos resultados experimentais em resistência inversa para concentrações de 𝐶𝑂2 de 2%: 

 
𝑅

𝐴𝐶𝐶,0−1,2%
 

𝑅𝐴𝐶𝐶,0−1,5%

 = √
2

5
  (6.3) 
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Onde: 

• 𝑅𝐴𝐶𝐶,0−1,2% - resistência inversa de carbonatação em condições aceleradas de carbonatação ( 𝑚2/s/kg 

CO2/𝑚3) para uma concentração de 𝐶𝑂2 de 2%; 

• 𝑅𝐴𝐶𝐶,0−1,5% - resistência inversa de carbonatação em condições aceleradas de carbonatação ( 𝑚2/s/kg 

CO2/𝑚3) para uma concentração de 𝐶𝑂2 de 5%. 

Estão definidas as equações que permitem obter 𝑅𝑁𝐴𝐶,0−1 [115]. Na Figura 6.1, é possível perceber a relação 

entre resistência de carbonatação inversa em condições aceleradas e em condições naturais de carbonatação [115]. 

 

 

Figura 6.1 - Relação entre resistências de carbonatação inversa em condições naturais (NAC) e aceleradas (ACC) [115]. 

6.1.2 Mecanismo de penetração por cloretos 

Apesar dos vários tipos de ensaio para a determinação de penetração por cloretos, o relatório Duracrete 

BE95-1347/R8 [114] defende que o método do coeficiente de migração rápida de cloretos (𝐷𝑅𝐶𝑀,0) é o mais sim-

ples, devido à sua curta duração e simples leitura e análise, e por a dimensão dos provetes não ser restrita. Realizado 

o ensaio, obtém-se o coeficiente de migração rápida de cloretos (𝐷𝑅𝐶𝑀,0). Nos fib Bulletin 34 [24] e fib Bulletin 76 

[26], este valor é utilizado diretamente não sendo feita qualquer conversão para condições naturais. 

6.2 Modelação estocástica 

Este subcapítulo trata da modelação estocástica dos parâmetros necessários para as análises de fiabilidade. 

Estas requerem a modelação estocástica dos parâmetros envolvidos nas equações de estado limite propostas no fib 

Bulletin 34 [24] para despassivação por carbonatação - Equação (6.4), e por penetração de cloretos - Equações              

(6.5) e (6.6). Estas equações correspondem aos modelos de deterioração de carácter pré-normativo mais actuais 

para modelação da despassivação por carbonatação e por acções de cloretos. 

No caso do mecanismo de carbonatação, a equação de estado limite é definida por: 

 

 
𝑔{𝑎, 𝑥𝑐(𝑡)} = (𝑎 + Δ𝑎 ) − 𝑥𝑐(𝑡) = (𝑎 + Δ𝑎) − √2  𝑘𝑒  𝑘𝑐  (𝑘𝑡  𝑅𝐴𝐶𝐶,0−1 + 𝜀𝑡) 𝐶𝑠   √𝑡𝑆𝐿  𝑊(𝑡)  (6.4) 
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• 𝑎 - recobrimento de projecto (mm); 

• Δ𝑎 - incerteza geométrica associada ao recobrimento (mm); 

• 𝑥𝑐(𝑡) -profundidade de carbonatação ao tempo t (𝑚𝑚); 

• 𝑡𝑆𝐿 - tempo (anos); 

• 𝑘𝑒 – função ambiental; 

• 𝑘𝑐  -parâmetro relacionado com o período de cura; 

• 𝑘𝑡 - parâmetro de regressão, indicado na Tabela 6.1; 

• 𝑅𝐴𝐶𝐶,0−1  - resistência inversa de carbonatação em condições aceleradas de carbonatação (𝑚2/s/kg CO2/𝑚3); 

• 𝐶𝑠 - concentração de 𝐶𝑂2 (kg/𝑚3); 

• 𝜀𝑡 - correção do erro, indicado na Tabela 6.1; 

• 𝑊(𝑡) - função relativa ao clima. 

 

Quanto ao mecanismo de penetração de iões cloreto, a equação de estado limite é dada por: 

 
𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡   = 𝐶(𝑥 =  𝑎, 𝑡) = 𝐶0 + ( 𝐶𝑆,𝛥𝑥

− 𝐶0) [1 − erf
(𝑎 + Δ𝑎) − 𝛥𝑥

2  √𝑘𝑒  𝐷𝑅𝐶𝑀,0  𝑘𝑡    𝐴(𝑡) 𝑡 
]                (6.5) 

 𝑘𝑒 = exp [𝑏𝑐 (
1 

𝑇𝑟𝑒𝑓
 −  

1 

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙
)] (6.6) 

 

𝐴(𝑡)  = (
𝑡0

𝑡𝑆𝐿 
)𝑎  

(6.7) 

Onde: 

• 𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡  −  teor crítico de cloretos (wt. −%/cimento); 

• 𝐶0  −  teor inicial de cloretos no betão (wt. −%/cimento); 

• 𝐶𝑆,𝛥𝑥
  −  teor de cloretos no betão a determinada profundidade x e tempo t  (wt. −%/cimento); 

• erf - função erro; 

• a - recobrimento de projeto (mm); 

• Δ𝑎 - incerteza geométrica associada ao recobrimento (mm); 

• 𝛥𝑥 - função de transferência (mm); 

• 𝑘𝑒  - função ambiental; 

• 𝐷𝑅𝐶𝑀,0 - coeficiente de difusão de cloretos em condições aceleradas (𝑚2/s); 

• 𝑘𝑡 – parâmetro de regressão, indicado na Tabela 6.3. 

• 𝐴(𝑡) - subfunção de envelhecimento; 

• 𝑎 - expoente de envelhecimento; 

• 𝑡0 - tempo de referência (anos); 

• 𝑡𝑆𝐿 - tempo (anos); 

• 𝑏𝑐 - regressão variável (K); 

• 𝑇𝑟𝑒𝑓 - temperatura de referência (K); 

• 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙  - temperatura real (K). 

A Tabela 6.1 mostra a modelação estocástica da maioria dos parâmetros necessários para análises de fia-

bilidade referentes a carbonatação. 
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Tabela 6.1 - Modelação estocástica para as análises de fiabilidade referentes a despassivação para carbonatação 

Símbolo Nome Valor 

característico 
Média Desvio-padrão Distribui-

ção Δa incerteza no recobrimento (mm) [118] o 2,5 (pilares) 

5,0 (lajes)- 
5,0 Normal 

𝑡𝑆𝐿 vida útil de projeto (anos) [115] 50 determinístico - 

𝑅𝐻𝑟𝑒𝑎𝑙 humidade relativa real (%) [119] 70 determinístico - 

𝑅𝐻𝑟𝑒𝑓 humidade relativa de referência (%) [115] 65 determinístico - 

𝑔𝑒 - [115] 2,5 determinístico - 

𝑓𝑒 - [115] 5,0 determinístico - 

𝑏𝑐 expoente de regressão [115] - -0,567 0,024 Normal 

𝑡𝑐 período de cura (d) [117] - determinístico - 

𝑅𝐴𝐶𝐶,0−1 resistência inversa de carbonatação 

(𝑚𝑚2/ano/kg CO2/𝑚3) 

- Capítulo 5 e Equa-

ções (6.1-6.3) 

Capítulo 5 e Equa-

ções (6.1-6.3) 

Normal ou 

Lognormal 𝑘𝑡 parâmetro de regressão [115] - 1,25 0,35 Normal 

𝜀𝑡 correção do erro (𝑚𝑚2/ano )/𝑘𝑔/𝑚3) [115]  315,5 48,0 Normal 

𝐶𝑆,𝑎𝑡𝑚 concentração de CO2 atmosférica (𝑘𝑔/𝑚3) 

[115] 

- 0,00082 0,0001 Normal 

ToW tempo de chuva [119] - determinístico - 

𝑝𝑆𝑅 probabilidade de chuva [116] - determinístico - 

𝑏𝑤 expoente de regressão [115] - 0,446 0,163 Normal 

𝑡0 tempo de referência (anos) [115] 0,0767 determinístico - 
 

A Equação (6.4) requer a utilização dos parâmetros de humidade relativa real (𝑅𝐻𝑟𝑒𝑎𝑙) e de tempo de molhagem 

(ToW). Os parâmetros referentes aos casos de estudo analisados (tema do subcapítulo 6.3) são mostrados na Tabela 6.2 

[119] e são dependentes da classe de exposição. 

Tabela 6.2 - Humidade relativa real e ToW em função da classe de exposição. Fonte: [25] 

Classe de exposição 𝑅𝐻𝑟𝑒𝑎𝑙 (%) ToW 

XC1 (sempre húmido) Ambiente húmido: 60. Constante 1,00 

XC3 (moderadamente húmido) 70. Constante 0,10 

XC4 (ciclicamente húmido e seco) 75 Distribuição Weibull (desvio padrão de 14% e Ω=1.) 0,18 

XS1 (ar com sais do mar) 80. Constante 0,60 

XS3 (zona de marés e de rebentação) 100. Constante 1,00 

 

O período de cura considerado para os casos de estudo é indicado no Subcapítulo 6.3. 

A resistência inversa de carbonatação em condições aceleradas de carbonatação (𝑅𝐴𝐶𝐶,0−1) é definida pelas 

equações (6.1) a (6.3) e está dependente dos valores de profundidade de carbonatação obtidos experimentalmente 

e verificados como modeláveis com distribuição lognormal. 

O valor de probabilidade de chuva (𝑝𝑆𝑅) é uma constante que depende da localização e forma dos ele-

mentos de betão. Para elementos interiores, 𝑝𝑆𝑅 = 0, enquanto para elementos horizontais exteriores 𝑝𝑆𝑅 = 1 e, 

para elementos verticais exteriores, 𝑝𝑆𝑅 é definido em função de uma estação metereológica próxima [115]. O 

valor definido para a probabilidade de chuva (𝑝𝑆𝑅) em Lisboa (local da presente dissertação) é 0,103 [116]. 

A Tabela 6.3 mostra a modelação estocástica respeitante aos parâmetros utilizados na equação de estado 

limite correspondente à despassivação por iões cloreto. 
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Tabela 6.3 - Definição dos parâmetros no mecanismo de cloretos 

Símbolo Nome Valor característico Média Desvio-padrão Distribuição 

Δa Incerteza no recobrimento (mm) [26] 0 
2.5 (pilares) 

5.0 (lajes) 
5 Normal 

𝐷𝑅𝐶𝑀,0 
coeficiente de migração de cloretos 

(𝑚𝑚2/𝑎𝑛𝑜) 
- Capítulo 5 Capítulo 5 Lognormal 

A* expoente de envelhecimento [26] - 0,30 0,12 
Beta  

a=0, b=0 

𝑘𝑡 parâmetro de transferência [26] 1 determinístico - 

𝑡0 tempo de referência (anos) [26] 0,0767 determinístico - 

𝑏𝑐 regressão variável (K) [26] - 4800,0 700,0 Normal 

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 temperatura real (K) [26] - dados regionais dados regionais Normal 

𝑇𝑟𝑒𝑓 temperatura de referência (K) [26] 293,0 determinístico - 

𝛥𝑥
* função de transferência (mm) [26] - 10 5 

Beta 

a=0; b=50 

𝐶0 
teor inicial de cloretos no betão 

(wt.-%/cimento) [26] 
0 determinístico - 

𝐶𝑆,𝛥𝑥
 

teor de cloretos na superfície 

(wt.-%/cimento) [26] 
- 1,5 1,13 Lognormal 

𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡 
teor de cloretos crítico 

(wt.-%/cimento) [26] 
- 0,6 0,15 

Beta 

a=0,2; b=2 

* - Para BCV média= 0,60 e desvio padrão= 0,15, a=0; b=1; * - a=0; b=50 para XS3, para XS1 𝛥𝑥=0. 

6.3 Casos de estudo 

Esta secção descreve os casos de estudo das análises de fiabilidade. Estes definem recobrimentos para 

elementos estruturais mediante condições de exposição ambiental e composição de betão. Os recobrimentos são 

definidos pelos requisitos normativos do EC2 [6], da NP EN206-1 [21] e da NP EN13670-1 [117]. O subcapítulo 

2.3 tratou este tema. 

Os elementos estruturais estudados são pilares e lajes. São analisadas diferentes classes de cura, dependendo 

do tipo de cimento utilizado. As classes de cura estudadas estão indicadas, por elemento estrutural e composição de 

betão, nas Tabelas 6.4 e 6.5. O período de cura de cada classe foi definido segundo a NP EN13670-1 [117]. 

A definição da relação dos dias de cura com as classes de cura é feita através do modelo de endurecimento 

de betão do EC2 [6] - equação (6.8): 

 

{𝑓𝑐𝑚(𝑡)} = 𝛽𝑐𝑐(𝑡) 𝑓𝑐𝑚               𝛽𝑐𝑐(𝑡)  = exp (𝑠 (1 − (
28

𝑡

(
1
2

)

)))  
(6.8) 

Onde:  

• 𝑓𝑐𝑚(𝑡)  − tensão média de rotura do betão à compressão à idade de 𝑡 dias;  

• 𝑓𝑐𝑚  −  tensão média de rotura aos 28 dias de idade;  

• 𝛽𝑐𝑐(𝑡) − coeficiente que depende da idade do betão  𝑡; 

• 𝑡 - idade do betão em dias; 
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• 𝑠 − coeficiente que depende do tipo de cimento: 

= 0,20 para cimento da classe de resistência CEM 42,5 R 

= 0,38 para cimento da classe de resistência CEM 32,5 N. 

 

Para o mecanismo de carbonatação, as classes de exposição escolhidas são XC1(P), XC3(P) e XC4 (P) 

[21]. O tempo de vida útil de projeto considerado é o comumente utilizado (50 anos). O desvio-padrão adotado é 

o sugerido na Tabela 5.1 e o valor médio é o dos resultados experimentais. Na Tabela 6.4, encontram-se os casos 

de estudo sugeridos para o mecanismo de carbonatação, incluindo os valores de recobrimento de projecto. 

 

Tabela 6.4 - Casos de estudo para o mecanismo de carbonatação 

Parâmetro 
BR CEM II C280 BCV BSP 

pilar laje  pilar laje  pilar laje  pilar laje  pilar laje  

classe de exposição XC3 XC3 XC3 XC3 XC1 XC1 XC1 XC1 XC4 XC4 

𝑡𝑆𝐿 (anos) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

relação a/l efetiva (BAN/BAR) 0,53/0,58 0,53/0,57 0,64/0,72 0,57/0,60 0,41/0,44 

Classe de resistência  C40/50 C40/50 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C35/45 C45/55 C45/55 

teor de ligante (𝑘𝑔/𝑚3)  350 350 280 263 350 

classe de cura  3 3  4 4 3 3 3 3 3 3 

períodode cura (dias) 2 2 8 8 2 2 2 2 2 2 

a (mm) 35 30 35 30 20 20 20 20 35 30 

 

Os casos propostos são comparados entre BAN e BAR para as mesmas condições de exposição, mesmo que 

não cumpram os requisitos da NP EN206-1 [21]. As razões a/l efetiva, necessárias para garantir trabalhabilidade 

adequada (capítulo 4) das composições CEM II-AGRB e C280-AGRB são superiores aos máximos definidos na 

NP EN206-1 [21] - ver Tabela 2.4. Estes dois casos não estudam a influência de incorporações totais de AGRB na 

probabilidade de despassivação em situações de fronteira, em que o recurso a AGR implica que uma composição 

de betão deixe de cumprir os requisitos da NP EN206-1 [21]. 

É também analisada a influência das condições de cura distintas na probabilidade de despassivação. Para CEM 

42,5 R, o tempo de cura estudado é de 2 dias (classe de cura 3) e, para CEM 32,5 N, o tempo de cura é de 8 dias (classe 

de cura 3). Na análise de resultados, é feita uma análise do incremento do período de cura dos BAR em 1 dia. 

A Tabela 6.5 mostra os casos de estudo sugeridos para o mecanismo de penetração por cloretos. A meto-

dologia foi equivalente à seguida para análise do mecanismo de carbonatação. 
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Tabela 6.5 - Casos de estudo para o mecanismo de penetração por cloretos 

 
BR CEM II BCV BSP 

pilar laje  pilar laje  pilar laje  pilar laje  

Classe de exposição XS1 XS1 XS1 XS1 XS1 XS1 XS3 XS3 

𝑡𝑆𝐿 (anos) 50 50 50 50 50 50 50 50 

Relação a/l efetiva 

(BAN/BAR) 
0,53/0,58 0,53/0,57 0,57/0,60 0,41/0,44 

Classe de resistência C40/50 C40/50 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C45/55 C45/55 

Teor de ligante (𝑘𝑔/𝑚3) 350 350 263 350 

a (mm) 45 40 45 40 45 40 55 50 

 

Tal como para o mecanismo de carbonatação, para o mecanismo de penetração por cloretos existem com-

posições que não cumprem os requisitos definidos pela NP EN206-1 [21]. O betão C280 não é alvo de estudo pelo 

facto da sua relação a/l efetiva ser significativamente superior à definida pelos requisitos. O CEM II e o BCV, não 

cumprem a totalidade dos requisitos definidos na NP EN206-1 [21]: 

• o CEM II-AN e o CEM II-AGRB têm relação a/l efetiva de 0,53 e 0,57, sendo que, para a classe de 

exposição definida, a relação a/l efetiva máxima é de 0,5; 

• o BCV-AN e BCV-AGRB têm relação a/l efetiva de 0,57 e 0,60, sendo que, para a classe de exposição 

definida, a relação a/l efetiva máxima é de 0,5. 

6.4 Análises de resultados 

O intuito do presente subcapítulo é apresentar os resultados obtidos nas análises de fiabilidade para os 

mecanismos de carbonatação e penetração por cloretos. No que se refere ao mecanismo de carbonatação, apresenta-

se na Figura 6.2 os índices de fiabilidade respeitantes ao dimensionamento do recobrimento para BAN e BAR de acordo 

com o apresentado no subcapítulo 2.3, sem alterações para compensar eventuais perdas de fiabilidade causadas pela 

incorporação de AR. 

 

 

Figura 6.2 - β em função da classe de exposição definida para cada composição. 

 

A Figura 6.2 mostra que os índices de fiabilidade obtidos são heterogéneos e fortemente condicionados pelas 

condições de exposição ambiental. Conclui-se assim que as prescrições regulamentares expostas no subcapítulo 2.3 não 
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garantem índices de fiabilidade homogéneos para diferentes casos de projeto. Esta observação concorda com o estudo 

de [120], também realizado para projeto segundo os Eurocódigos. A Figura 6.3 mostra os resultados desse estudo para 

diferentes regiões europeias: Espanha (E), Portugal (P) e Alemanha (A) e duas das condições de exposição analisadas 

pelos autores. 

A opção da presente dissertação foi comparar os índices de fiabilidade obtidos com os do estudo [120] 

pelo facto de este ter sido efectuado por membros do Grupo de Trabalho que elaborou os fib Bulletin 34 [24] e 

Bulletin 76 [26], cujas equações de estado limite foram utilizadas na dissertação. 

 

Figura 6.3 - Índices de fiabilidade (β) obtidos para os países: Espanha (E), Portugal (P) e Alemanha (A) [120].   

No que diz respeito à classe de exposição XC3, os resultados obtidos para a fiabilidade [120] são relati-

vamente próximos de 1, tal como os obtidos na presente dissertação. Quanto à classe de exposição XC4, os valores 

de β variam entre 2 e 4, sendo que no presente estudo o valor obtido foi superior. No caso das composições de 

classe de exposição XC1, não foi definido nenhum valor de referência para β, pois, para esta classe, não há risco de 

corrosão após despassivação das armaduras, devido à ausência de oxigénio (O2) [119,120,121]. São apenas avaliados, 

em termos relativos, os efeitos associados à incorporação de AGRB no β, dos casos de estudo da dissertação. 

Como se pode observar na Figura 6.2, a incorporação de AGRB resulta numa diminuição generalizada do 

índice de fiabilidade para todas as composições, excepto no caso da composição C280. 

Através da análise da Tabela 5.1 (subcapítulo 5.1), é possível constatar que o C280-AGRB apresenta profun-

didade de carbonatação média inferior ao C280-AN, sendo que os valores de desvio-padrão foram modelados como 

iguais entre pares BAN e BAR. 

Os valores de 2 representam a importância relativa da variabilidade dos diferentes parâmetros na fiabi-

lidade do caso de estudo, sendo a sua soma igual a 100%. Estes valores são analisados nas Figuras (6.4 a 6.11) e 

são dependentes da modelação estocástica dos parâmetros da equação de estado limite e da importância que cada 

parâmetro tem na mesma. 

 Na análise de composições sem SP - Figuras (Figura 6.4 a Figura 6.11), os valores de 2 mostrados mostram 

que β é condicionado pela incerteza do recobrimento (𝛥𝑎). Para o BR, o 2 do recobrimento (𝛥𝑎) é superior nas 

lajes (36%), ou seja, quer para BAN quer para BAR, o recobrimento (𝛥𝑎) tem mais influência na laje, em detri-

mento do pilar (34%). Esta observação é consequência de 𝛥𝑎 não depender do recobrimento de projeto: como as 

lajes estão associadas a espessuras de recobrimento inferiores às de pilares, desvios face ao projetado tornam-se 

mais relevantes. 
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A Figura 6.8 e a Figura 6.11 mostram os resultados para as composições com SP. Verifica-se que a variável 

aleatória mais influente na definição de  é a profundidade de carbonatação experimental (𝑑𝑘). O 2 do recobri-

mento (𝛥𝑎) apresenta valor superior para a laje em comparação com o pilar pela razão exposta no parágrafo ante-

rior. É ainda importante referir que o 2 do recobrimento (𝛥𝑎) é significativamente inferior ao obtido para o BR. 

Isto deve-se à elevada susceptibilidade da probabilidade de ruína determinada pela Eq. (6.4) a variações da resis-

tência à carbonatação, quando esta é elevada. 

  

Figura 6.4 - Influência dos AN para o BR nos valores de α2. 

Laje 

 

Figura 6.5 - Influência dos AR para o BR nos valores de 

α2. Laje 

 

  

Figura 6.6 - Influência dos AN para o BR nos valores de α2. 

Pilar 

Figura 6.7 - Influência dos AR para o BR nos valores de 

α2. Pilar 
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Figura 6.8 - Influência dos AN para o BSP nos valores de 

α2. Laje 

Figura 6.9 - Influência dos AR para o BSP nos valores de 

α2. Laje 

  

Figura 6.10 - Influência dos AN para o BSP nos valores de 

α2. Pilar 

Figura 6.11 - Influência dos AR para o BSP nos valores de 

α2. Pilar 

 

Tendo sido observado que a incorporação de AGRB resulta em redução da fiabilidade (Figura 6.2), foram 

estudadas estratégias de compensão desta redução: o aumento do período de cura em 1 dia de cura e o aumento do 

recobrimento em 5 mm. A primeira estratégia tem a vantagem de que não influenciar o dimensiomento estrutural, mas 

atrasa os ritmos de construção. A segunda alternativa, não altera o processo construtivo, mas implica alterações do di-

mensionamento estrutural e resulta em elementos de betão com volume superior, o que poderá ser contraproducente de 

um ponto de vista de custos e impactes ambientais. 

As Figuras 6.11 e 6.12 apresentam os índices de fiabilidade obtidos para cada estratégia. 
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Figura 6.12 - Influência do aumento do período de cura em 1 dia 

no β.  

Figura 6.13 - Influência do aumento do recobrimento em 5 

mm no β.. 

A Figura 6.13 mostra que o aumento do período de cura em um dia resulta num ligeiro aumento de β, sendo este 

superior no caso do aumento do recobrimento em 5 mm. 

De seguida, são apresentados os resultados obtidos para o mecanismo de penetração por cloretos. Apresenta-se 

na Figura 6.14 os índices de fiabilidade respeitantes ao dimensionamento do recobrimento para BAN e BAR de acordo 

com o apresentado no subcapítulo 2.3, sem alterações para compensar eventuais perdas de fiabilidade causadas pela 

incorporação de AR. As classes de exposição utilizadas para o mecanismo de penetração por cloretos são XS1 e XS3. 

 

 

Figura 6.14 - β em função da classe de exposição definida para cada composição. 

 

A Figura 6.15 mostra os resultados do fib Bulletin 76 [26] para diferentes regiões europeias: Espanha (E), Portugal 

(P) e Alemanha (A) e duas das condições de exposição analisadas pelos autores. 
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Figura 6.15 - Índices de fiabilidade (β) obtidos para os países: Espanha (E), Portugal (P) e Alemanha (A) [26]. 

Os resultados obtidos para a fiabilidade [26] são superiores aos obtidos na presente dissertação para as duas 

classes de exposição ambientais analisadas. Após análise dos resultados obtidos, constata-se que a incorporação de 

AGRB implica uma redução do valor de β, quando se trata dos casos de estudo da dissertação 

As fiabilidades apresentadas para o BSP são negativas, o que se deve ao facto de se utilizar cimento do tipo 

CEM I e classe de exposição XS3, tendo sido verificado em [26] que esta combinação de parâmetros resulta em 

índices de fiabilidade reduzidos quando o projecto é feito de acordo com o EC2 [6] e a NP EN206-1 [21]. 

Nas Figura 6.16 a 6.22, são apresentados os valores de 𝛼2. Verifica-se que o  está mais dependente da 

incerteza associada às variáveis 𝐴 (expoente de envelhecimento), 𝑐𝑐𝑟𝑖𝑡  e 𝑐𝑠,Δ𝑥. Nenhum destes parâmetros é afec-

tado pela incorporação de AGRB. 

 

  

Figura 6.16 - Influência dos AN para o BR nos valores de 

α2. Laje 

Figura 6.17 - Influência dos AR para o BR nos valores de 

α2. Laje 
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Figura 6.18 - Influência dos AN para o BR nos valores de 

α2. Pilar 

Figura 6.19 - Influência dos AR para o BR nos valores de 

α2. Pilar 

  

Figura 6.20 - Influência dos AN para o BSP nos valores de 

α2. Laje 

Figura 6.21 - Influência dos AR para o BSP nos valores de 

α2. Laje 

  

Figura 6.22 - Influência dos AN para o BSP nos valores de α2. 

Pilar 

Figura 6.23 - Influência dos AR para o BSP nos valores 

de α2. Pilar 

 

Foram realizadas análises adicionais para que se quantifique o aumento do recobrimento de projeto de AGRB 

em 5 mm como medida de correção do índice de fiabilidade. Os resultados são resumidos na Figura 6.24. 
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Figura 6.24 - Influência do aumento do recobrimento em 5mm no β.  

Após análise da Figura 6.24, constata-se que o aumento da espessura de recobrimento em 5 mm não só compensa 

a perda de fiabilidade associada à incorporação de AGRB, como resulta em β superiores aos de BAN. Foi analisada a 

possibilidade de prescrever incrementos de espessuras de recobrimento inferiores a 5 mm. Deste aumento, resulta um 

valor de β dos BAR superior ao dos BAN. Não foi estudada a hipótese de prescrição de aumentos de espessura de 

recobrimento de BAR inferiores a 5 mm, pois essa hipótese não seria praticável 

Da análise apresentada neste capítulo, observa-se que as classes de exposição têm um papel relevante nos 

valores de β, sendo que as disposições da NP EN206-1 [21] e do EC2 [6] não asseguram fiabilidade homogénea 

entre casos de projeto distintos. Este facto é também observado em [26, 120] e é consequência da necessidade de 

a regulamentação ser simples e de utilização prática. 

Foi constatado que a perda de fiabilidade associada à incorporação de agregados reciclados poderá ser 

compensada com o incremento da espessura de recobrimento em 5 mm. Contudo, esta medida poderá ser contra-

producente de um ponto de vista económico e de sustentabilidade pois implica em elementos de betão com volume 

superior, logo com maior teor de clínquer. 

Para o mecanismo de carbonatação, constata-se que a incerteza relativa ao recobrimento é a variável mais im-

portante para a probabilidade de despassivação; quanto à penetração por cloretos, as incertezas mais relevantes para a 

probabilidade de despassivação estão relacionadas com aspectos que não dependem do projetista: o expoente de enve-

lhecimento, 𝑐𝑐𝑟𝑖𝑡  e 𝑐𝑠,Δ𝑥. 
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7 CONCLUSÃO 

7.1 Caracterização dos AGRB 

 

Os AGRB apresentaram maior volume de vazios e absorção de água comparativamente aos AN, devido à 

presença de argamassa aderida, o que também explica o menor valor da massa volúmica. Quanto ao índice de 

forma, os AGRB registaram valores superiores aos AN, o que é concordante com as formas mais alongadas resul-

tantes do processo de britagem (britagem primária com britador de mandíbulas). A Tabela 7.1 resume as principais 

propriedades dos agregados, naturais e reciclados. 

 

Tabela 7.1 - Resultados da análise aos agregados 

 Areia fina Areia grossa Bago de arroz Brita 1 Brita 2 AGRB 

𝑊𝐴24 [%] 0,2 0,3 1,0 1,5 1,3 9,28 


𝑖
 (𝑘𝑔/d𝑚3) 1,56 1,54 1,41 1,41 1,36 1,23 

𝑆𝐼 [] - - 18,04 19,77 12,55 Tabela 3.5 


𝑠𝑠𝑑

(𝑘𝑔/𝑚3) 2564 2594 2661 2648 2660 2478 

7.2 Caracterização dos betões em estado fresco 

A relação a/c efetiva foi acertada através de ensaios de abaixamento em betonagens preliminares. Como 

esperado, a relação a/l efetiva dos BAGRB é superior à dos BAN, pelas razões referidas no subcapítulo 3.3. Este 

aumento é proporcional ao aumento da taxa de substituição de AN por AGRB. Assim, para que se garanta a tra-

balhabilidade alvo, é necessário aumentar a relação a/l efetiva dos BAGRB em relação aos BAN análogos. 

Os resultados obtidos para a caracterização de cada composição em estado fresco encontram-se na Tabela 7.2. 

Tabela 7.2 - Resultados da caracterização dos betões em estado fresco 

Composição Relação a/l efetiva 

BR 0,53 

BR/25-AGRB 0,55 

BR/50-AGRB 0,56 

BR/100-AGRB 0,58 

CEM II-AN 0,53 

CEM II-AGRB 0,57 

C280-AN 0,64 

C280-AGRB 0,72 

BCV-AN 0,57 

BCV-AGRB 0,60 

BSP-AN 0,41 

BSP-AGRB 0,44 

7.3 Caracterização dos betões em estado endurecido 

A campanha experimental analisou o desempenho mecânico através do ensaio de resistência à compressão. 

Relativamente a durabilidade, foram realizados ensaios de absorção de água por imersão e capilaridade, de resis-

tência à carbonatação e de penetração por cloretos. 
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Na Tabela 7.3, apresenta-se os resultados da caracterização dos betões em estado endurecido. 

  

Tabela 7.3 - Resultados da caracterização dos betões em estado endurecido 

Composição 
𝑓𝑐𝑚,28 

[MPa] 

Absorção de água por 

imersão, 28 dias [%] 

Absorção de água por capilaridade, 28 dias 

[𝑔/𝑚𝑚2] 

d𝑘,28 𝑑𝑖𝑎𝑠 

[mm] 

𝐷𝑚é𝑑,28 𝑑𝑖𝑎𝑠 

[10−12𝑚2/𝑠] 

BR 52,57 12,2 4.46E+01 9,40 13,7 

BR/25-AGRB 51,18 6,8 6.18E+01 5,11 15,0 

BR/50-AGRB 53,53 7,9 4.70E+01 6,81 14,4 

BR/100-AGRB 43,83 7,4 7.26E+01 9,57 14,9 

CEM II-AN 34,17 8,3 9.27E+01 10,63 20,1 

CEM II-AGRB 34,53 9,5 6.53E+01 13,40 19,3 

C280-AN 43,43 12,5 5.44E+01 15,21 11,8 

C280-AGRB 37,94 9,3 9.06E+01 7,39 19,1 

BCV-AN 36,84 7,4 5.85E+01 9,61 15,7 

BCV-AGRB 40,23 9,4 5.63E+01 10,19 15,8 

BSP-AN 67,94 6,6 2.81E+01 1,46 9,3 

BSP-AGRB 70,58 5,5 3.05E+01 2,37 9,0 
 

À exceção do BCV e BSP, as composições com incorporação total de AN apresentam valores de resistência à 

compressão superior relativamente aos BAGRB. 

Para o ensaio de absorção de água por imersão a grande parte das composições apresentou valores superiores de 

absorção de água com o aumento da taxa de substituição de AN por AGRB. A absorção de água por imersão diminuiu 

com o aumento da resistência à compressão de forma linear, confirmado pelo coeficiente de determinação 𝑅2 de 

0,76 obtido na regressão linear. 

Para o ensaio de absorção de água por capilaridade, conclui-se que, à exceção das composições com CEM II, os 

BAN apresentam valores inferiores de absorção de água por capilaridade relativamente aos seus betões análogos com 

incorporação total ou parcial de AGRB. A diferença entre a absorção de água de BCV-AN e BCV-AGRB é desprezável. 

A absorção de água por capilaridade diminuiu com o aumento da resistência à compressão de forma linear, como 

confirmado pelo coeficiente de determinação 𝑅2 de 0,78. 

Os BAN registaram profundidades de carbonatação inferiores às dos BAGRB homólogos. As composi-

ções BR e C280-AN têm tendência contraditória ao esperado, sendo deste modo excluídas. 

Verificou-se que a profundidade de carbonatação diminuiu com o aumento da resistência à compressão de 

forma linear, como confirmado pelo coeficiente de determinação 𝑅2 de 0,98. 

Por fim, quanto ao ensaio de penetração por cloretos, voltou-se a verificar um aumento do coeficiente de 

difusão de cloretos com o aumento da taxa de substituição de AN por AGRB, à exceção do CEM II, desprezando 

a diferença do BSP, justificado no subcapítulo 4.5. 

A penetração por cloretos diminuiu com o aumento da resistência à compressão de forma linear, como 

confirmado pelo coeficiente de determinação 𝑅2 de 0,97 obtido na regressão linear. 

7.4 Distribuições probabilísticas e análises de fiabilidade 

Foi realizada a caracterização estatística dos ensaios experimentais de resistência à carbonatação e penetra-

ção por cloretos. Com o recurso a gráficos e ao Método dos Mínimos Quadrados, foi definido um valor de desvio-

padrão representativo de cada família de composições e independente da incorporação de AGRB, após ter sido 
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observado que o desvio-padrão é relativamente constante para cada família, enquanto o valor de CoV é mais dis-

perso. 

Para a definição das distribuições probabilísticas para modelação da profundidade de carbonatação e pene-

tração de iões cloreto, recorreu-se à distribuição de probabilidade Lognormal, por ser a distribuição de referência 

para modelação de variáveis aleatórias respeitantes a parâmetros de resistência [109]. Tanto esta distribuição como 

a distribuição Normal ajustaram-se adequadamente aos resultados experimentais. 

Para a realização das análises de fiabilidade, realizou-se a modelação estocástica dos parâmetros envolvidos 

nas equações de estado limite propostas no fib Bulletin 34 [24] para despassivação por carbonatação e por pene-

tração de cloretos. 

Após a modelação estocástica estar realizada, foram definidos os casos de estudo e analisados os resultados 

obtidos. Foi possível concluir que as classes de exposição têm um papel relevante nos valores de β, sendo que as 

disposições da NP EN206-1 [21] e do EC2 [6] não asseguram fiabilidade homogénea entre casos de projeto dis-

tintos. Este facto é também observado em [26, 120] e é consequência da necessidade de a regulamentação ser 

simples e de utilização prática. 

Foi constatado que a perda de fiabilidade associada à incorporação de agregados reciclados poderá ser 

compensada com o incremento da espessura de recobrimento em 5 mm. Contudo, esta medida poderá ser contra-

producente de um ponto de vista económico e de sustentabilidade pois implica elementos de betão com volume 

superior, logo com maior teor de clínquer. 

Para o mecanismo de despassivação por carbonatação, constata-se que, de todos os parâmetros involvidos na 

equação de estado limite, a incerteza relativa ao recobrimento é a que influencia o índice de fiabilidade de forma mais 

relevante. Quanto à penetração por cloretos, as incertezas mais relevantes para a probabilidade de despassivação estão 

relacionadas com aspetos que não dependem do projetista: o expoente de envelhecimento, 𝑐𝑐𝑟𝑖𝑡  e 𝑐𝑠,Δ𝑥. Contudo, tam-

bém no caso do mecanismo de despassivação por acção de cloretos, o aumento do recobrimento em 5 mm é uma 

medida eficiente para compensação da perda de fiabilidade causada pela incorporação de AGRB. Tal não é tido 

em conta na avaliação dos quadrados dos índices de sensibilidade ( 2), segundo as quais a incerteza associada ao 

recobrimento não influencia o índice de fiabilidade de forma significativa.  Isto sucede pois, mesmo que a incerteza 

associada a um parâmetro seja reduzida, se o seu valor médio tender para valores mais favoráveis para a segurança 

(caso do aumento da espessura de recobrimento), o índice de fiabilidade aumentará. 

7.5 Considerações finais e desenvolvimentos futuros 

Sendo a indústria da construção uma das principais responsáveis pela geração de resíduos e pelo consumo 

de grandes quantidades de matérias primas, é imperativo continuar a desenvolver soluções que possam combater 

o impacte ambiental desta indústria. O recurso aos BAR é uma medida com vista à redução desse impacte. 

Os trabalhos desenvolvidos nesta dissertação permitiram conclui que a incorporação de AGRB não afecta 

a variabilidade das propriedades de durabilidade do betão (o estudo incidiu na profundidade de carbonatação e na 

penetração de cloretos). 

As análises de fiabilidade mostraram que o recurso a AGRB não está condicionado a casos pouco exigentes 

em termos de condições de exposição ambiental. Contudo, para garantia de probabilidade de ruína equivalente 
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entre BAR e BAN, recomenda-se o incremento da espessura de recobrimento de BAR em 5 mm, para incorpora-

ções totais de AGRB. 

Existem algumas limitações inerentes à campanha experimental, sendo uma delas o facto de apenas ser 

ensaiada uma única amassadura por composição de betão, não sendo avaliada a variabilidade das propriedades de 

durabilidade entre amassaduras da mesma composição. 

Outra limitação da dissertação é o facto de as doze betonagens serem realizadas em laboratório e a sua 

cura ser feita de acordo com as normas vigentes, implicando que as propriedades (e respetiva variabilidade) das 

composições produzidas em laboratório, fabricadas e curadas com qualidade superior e obtidas em condições ace-

leradas, não sejam as mesmas do que as de betão de estruturas reais. Os modelos de conversão entre condições 

padrozinadas e condições ambiente, tanto no que respeita à cura, como no que respeita às condições de exposição 

(acelerada vs. natural) são aceites consensualmente e aplicados para avaliação de BAN. Contudo, este tipo de 

conversão introduz incerteza e poderá não ser igualmente preciso no que respeita a BAR. 

À data, investigações respeitantes à fiabilidade do projecto de BAR são escassas. Por essa razão, sugere-se 

que os seguintes aspetos sejam estudados: 

• análise do desempenho mecânico e em termos de durabilidade de betões com incorporação de 

AR de RCD; 

• definição de modelos específicos de BAR para conversão de ensaios normalizados das proprie-

dades de durabilidade de betão (em condições aceleradas) para comportamento de betão em con-

dições ambiente. Este tipo de estudo só poderá ser desenvolvido depois dos BAR se tornarem um 

material estrutural de aplicação corrente pela indústria do betão; 

• análise da influência da incorporação de AR na variabilidade das propriedades reológicas de 

longo prazo (retração e fluência) de betão; 

• diminuição da incerteza associada ao coeficiente de envelhecimento utilizado na equação de es-

tado limite referente à penetração por cloretos. Este coeficiente é a principal fonte de incerteza 

associada à probabilidade de despassivação, sendo desejável definir coeficientes específicos para 

determinados aspectos de dosagem (por exemplo, a relação a/l ou o tipo de ligante), de forma a 

diminuir a incerteza associada a esta equação de estado limite;  

• estudo da viabilidade económica de betões com incorporação de AR. 
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Anexos 

Anexo A - ficha técnica do cimento 
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Anexo B - fichas técnicas dos agregados naturais 

Anexo B.1 - areia fina 
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Anexo B.2 - areia grossa 
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Anexo B.3 - bago de arroz 
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Anexo B.4 - brita 1 
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Anexo B.5 - brita 2 
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Anexo C - Cálculos auxiliares para a absorção de água por imersão 

BR Massa (saturado) [g] Massa hidrostática [g] Massa (seco) [g] Absorção de água [%] Absorção média [%] 

Provete 1 2546,0 1496,8 2415,2 12,5 

12,2 Provete 2 2602,3 1536,6 2480,8 11,4 

Provete 3 2503,0 1472,6 2377,4 12,2 

Provete 4 2458,0 1434,4 2327,8 12,7 

BR/25-AGRB Massa (saturado) [g] Massa hidrostática [g] Massa (seco) [g] Absorção de água [%] Absorção média [%] 

Provete 1 2414,2 1398,7 2339,5 7,4 

6,8 Provete 2 2373,1 1374,2 2311,4 6,2 
Provete 3 2394,0 1387,4 2321,6 7,2 
Provete 4 2380,2 1380,1 2316,7 6,3 

BR/50-AGRB Massa (saturado) [g] Massa hidrostática [g] Massa (seco) [g] Absorção de água [%] Absorção média [%] 

Provete 1 2390,6 1376,7 2306,7 8,3 

7,9 Provete 2 2373,6 1365,7 2290,2 8,3 
Provete 3 2449,0 1412,9 2373,4 7,3 
Provete 4 2398,6 1379,3 2321,6 7,6 

BR/100-AGRB Massa (saturado) [g] Massa hidrostática [g] Massa (seco) [g] Absorção de água [%] Absorção média [%] 

Provete 1 2345,1 1328,5 2268,4 7,5 

7,4 Provete 2 2342,7 1328,3 2259,3 8,2 
Provete 3 2381,1 1348,9 2309,7 6,9 
Provete 4 2352,7 1333,6 2282,3 6,9 
C280-AN Massa (saturado) [g] Massa hidrostática [g] Massa (seco) [g] Absorção de água [%] Absorção média [%] 
Provete 1 2480,4 1457,6 2356,4 12,1 

12,5 Provete 2 2468,1 1445,3 2339,9 12,5 
Provete 3 2459,8 1437,5 2330,5 12,6 
Provete 4 2473,4 1445,5 2343,7 12,6 

C280-AGRB Massa (saturado) [g] Massa hidrostática [g] Massa (seco) [g] Absorção de água [%] Absorção média [%] 

Provete 1 2291,3 1282,8 2197,8 9,3 

9,3 Provete 2 2291,4 1283,8 2195,5 9,5 
Provete 3 2228,5 1248,7 2134,3 9,6 
Provete 4 2210,2 1239,4 2126,2 8,7 

BCV-AN Massa (saturado) [g] Massa hidrostática [g] Massa (seco) [g] Absorção de água [%] Absorção média [%] 

Provete 1 2448,3 1415,2 2379,3 6,7 

7,4 Provete 2 2495,5 1464,7 2426,0 6,7 
Provete 3 2431,4 1428,3 2352,7 7,8 
Provete 4 2413,6 1413,8 2331,6 8,2 

BCV-AGRB Massa (saturado) [g] Massa hidrostática [g] Massa (seco) [g] Absorção de água [%] Absorção média [%] 

Provete 1 2386,6 1347,2 2290,5 9,2 

9,4 Provete 2 2355,9 1329,0 2258,3 9,5 
Provete 3 2346,5 1325,1 2253,6 9,1 
Provete 4 2315,4 1306,5 2217,3 9,7 
CEM II-AN Massa (saturado) [g] Massa hidrostática [g] Massa (seco) [g] Absorção de água [%] Absorção média [%] 

Provete 1 2373,7 1389,5 2290,5 8,4 

8,3 Provete 2 2359,1 1376,8 2279,3 8,1 
Provete 3 2428,6 1422,2 2350,3 7,8 
Provete 4 2367,5 1383,7 2281,5 8,7 

CEM II-AGRB Massa (saturado) [g] Massa hidrostática [g] Massa (seco) [g] Absorção de água [%] Absorção média [%] 

Provete 1 2321,0 1298,4 2211,8 10,7 

9,5 Provete 2 2293,5 1286,6 2200,9 9,2 
Provete 3 2301,9 1294,5 2214,9 8,6 
Provete 4 2319,4 1302,8 2224,4 9,3 
BSP-AN Massa (saturado) [g] Massa hidrostática [g] Massa (seco) [g] Absorção de água [%] Absorção média [%] 

Provete 1 2543,8 1352,7 2463,4 6,8 

6,6 Provete 2 2507,8 1352,9 2424,8 7,2 
Provete 3 2554,2 1324,6 2475,9 6,4 
Provete 4 2550,4 1258,8 2469,4 6,3 
BSP-AGRB Massa (saturado) [g] Massa hidrostática [g] Massa (seco) [g] Absorção de água [%] Absorção média [%] 
Provete 1 2429,3 1402,2 2367,5 6,0 

5,5 Provete 2 2391,0 1380,3 2338,1 5,2 
Provete 3 2425,5 1399,5 2374,7 5,0 
Provete 4 2443,9 1411,8 2383,4 5,9 
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Anexo D - Cálculos auxiliares para a absorção de água por capilaridade 

BR 

ti 

[h] 
Provete 1 Provete 2 Provete 3 Médias 

  Mi [g] 
Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] Absorçãoi [g/mm2] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 

Absorçãoi 

[mg/mm2] 

0 3476,

2 

0,00E+00 3161,

5 

0,00E+00 3447 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 3504,

7 

1,61E-03 3188 1,50E-03 3478 1,75E-03 1,62E+01 1,62E+04 

6 3511,

8 

2,01E-03 3197,

7 

2,05E-03 3485,

8 

2,20E-03 2,09E+01 2,09E+04 

24 3532,

9 

3,21E-03 3222,

3 

3,44E-03 3509,

5 

3,54E-03 3,40E+01 3,40E+04 

72 3551,

7 

4,27E-03 3242,

6 

4,59E-03 3526,

9 

4,52E-03 4,46E+01 4,46E+04 

BR/25-AGRB 

ti 

[h] 

Provete 1 Provete 2 Provete 3 Médias 

Mi [g] 
Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] Absorçãoi [g/mm2] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 

Absorçãoi 

[mg/mm2] 

0 3400,

3 

0,00E+00 3468,

9 

0,00E+00 3532,

6 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 3438,

1 

2,14E-03 3506,

6 

2,13E-03 3569,

2 

2,07E-03 2,11E+01 2,11E+04 

6 3449,

2 

2,77E-03 3517,

2 

2,73E-03 3579,

5 

2,65E-03 2,72E+01 2,72E+04 

24 3479,

0 

4,45E-03 3546,

9 

4,41E-03 3609,

2 

4,33E-03 4,40E+01 4,40E+04 

72 3509,

3 

6,17E-03 3580,

4 

6,31E-03 3639,

6 

6,05E-03 6,18E+01 6,18E+04 

BR/50-AGRB 

ti 

[h] 

Provete 1 Provete 2 Provete 3 Médias 

Mi [g] 
Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] Absorçãoi [g/mm2] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 

Absorçãoi 

[mg/mm2] 

0 3261,

0 

0,00E+00 3455,

4 

0,00E+00 3469,

4 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 3291,

7 

1,74E-03 3491,

0 

2,01E-03 3505,

5 

2,04E-03 1,93E+01 1,93E+04 

6 3298,

4 

2,12E-03 3499,

0 

2,47E-03 3513,

5 

2,50E-03 2,36E+01 2,36E+04 

24 3316,

4 

3,13E-03 3520,

4 

3,68E-03 3535,

5 

3,74E-03 3,52E+01 3,52E+04 

72 3334,

9 

4,18E-03 3541,

7 

4,88E-03 3558,

6 

5,05E-03 4,70E+01 4,70E+04 

BR/100-AGRB 

ti 

[h] 

Provete 1 Provete 2 Provete 3 Médias 

Mi [g] 
Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] Absorçãoi [g/mm2] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 

Absorçãoi 

[mg/mm2] 

0 3404,

4 

0,00E+00 3245,

9 

0,00E+00 3299,

9 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 3451,

4 

2,66E-03 3293,

9 

2,72E-03 3329,

6 

1,68E-03 2,35E+01 2,35E+04 

6 3465,

2 

3,44E-03 3308 3,51E-03 3339,

5 

2,24E-03 3,07E+01 3,07E+04 

24 3502,

2 

5,53E-03 3346,

8 

5,71E-03 3369,

5 

3,94E-03 5,06E+01 5,06E+04 

72 3542,

9 

7,84E-03 3388,

7 

8,08E-03 3403,

6 

5,87E-03 7,26E+01 7,26E+04 

C280-AN 

ti 

[h] 
Provete 1 Provete 2 Provete 3 Médias 
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  Mi [g] 
Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] Absorçãoi [g/mm2] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 

Absorçãoi 

[mg/mm2] 

0 3536,

2 

0,00E+00 3108,

1 

0,00E+00 3588,

6 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 3560,

8 

1,39E-03 3148 2,26E-03 3615,

1 

1,50E-03 1,72E+01 1,72E+04 

6 3568,

5 

1,83E-03 3156,

4 

2,73E-03 3622,

2 

1,90E-03 2,15E+01 2,15E+04 

24 3593,

6 

3,25E-03 3190 4,63E-03 3654,

5 

3,73E-03 3,87E+01 3,87E+04 

72 3619,

3 

4,70E-03 3218,

5 

6,25E-03 3683,

5 

5,37E-03 5,44E+01 5,44E+04 

C280-AGRB 

ti 

[h] 

Provete 1 Provete 2 Provete 3 Médias 

Mi [g] 
Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] Absorçãoi [g/mm2] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 

Absorçãoi 

[mg/mm2] 

0 3134,

1 

0,00E+00 3340,

5 

0,00E+00 3274,

7 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 3186,

5 

2,97E-03 3395,

2 

3,10E-03 3328,

3 

3,03E-03 3,03E+01 3,03E+04 

6 3202,

3 

3,86E-03 3411,

7 

4,03E-03 3344,

2 

3,93E-03 3,94E+01 3,94E+04 

24 3244,

4 

6,24E-03 3456,

8 

6,58E-03 3391,

5 

6,61E-03 6,48E+01 6,48E+04 

72 3282,

0 

8,37E-03 3505,

3 

9,33E-03 3442,

4 

9,49E-03 9,06E+01 9,06E+04 

BCV-AN 

ti 

[h] 

Provete 1 Provete 2 Provete 3 Médias 

Mi [g] 
Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] Absorçãoi [g/mm2] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 

Absorçãoi 

[mg/mm2] 

0 3812,

2 

0,00E+00 3909,

8 

0,00E+00 3470 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 3856,

5 

2,51E-03 3950,

6 

2,31E-03 3509 2,21E-03 2,34E+01 2,34E+04 

6 3868,

4 

3,18E-03 3961,

5 

2,93E-03 3519,

4 

2,80E-03 2,97E+01 2,97E+04 

24 3895,

3 

4,70E-03 3986,

2 

4,32E-03 3545,

1 

4,25E-03 4,43E+01 4,43E+04 

72 3921,

1 

6,16E-03 4009,

6 

5,65E-03 3571,

6 

5,75E-03 5,85E+01 5,85E+04 

BCV-AGRB 

ti 

[h] 

Provete 1 Provete 2 Provete 3 Médias 

Mi [g] 
Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] Absorçãoi [g/mm2] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 

Absorçãoi 

[mg/mm2] 

0 3375,

7 

0,00E+00 3383,

2 

0,00E+00 3247,

8 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 3416,

7 

2,32E-03 3425,

0 

2,37E-03 3292,

2 

2,51E-03 2,40E+01 2,40E+04 

6 3426,

1 

2,85E-03 3434,

4 

2,90E-03 3302,

5 

3,10E-03 2,95E+01 2,95E+04 

24 3449,

8 

4,19E-03 3458,

0 

4,23E-03 3329,

9 

4,65E-03 4,36E+01 4,36E+04 

72 3471,

3 

5,41E-03 3479,

7 

5,46E-03 3354,

2 

6,02E-03 5,63E+01 5,63E+04 

CEM II-AN 

ti 

[h] 

Provete 1 Provete 2 Provete 3 Médias 

Mi [g] 
Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] Absorçãoi [g/mm2] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 

Absorçãoi 

[mg/mm2] 

0 3398,

6 

0,00E+00 3513,

7 

0,00E+00 3449,

3 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 3447,

8 

2,78E-03 3569,

5 

3,16E-03 3506,

4 

3,23E-03 3,06E+01 3,06E+04 

6 3463,

3 

3,66E-03 3585,

9 

4,09E-03 3523,

8 

4,22E-03 3,99E+01 3,99E+04 

24 3506,

6 

6,11E-03 3629,

9 

6,58E-03 3575,

1 

7,12E-03 6,60E+01 6,60E+04 
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72 3551,

6 

8,66E-03 3674,

6 

9,11E-03 3627,

1 

1,01E-02 9,27E+01 9,27E+04 

CEM II-AGRB 

ti 

[h] 

Provete 1 Provete 2 Provete 3 Médias 

Mi [g] 
Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] Absorçãoi [g/mm2] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 

Absorçãoi 

[mg/mm2] 

0 3368,

7 

0,00E+00 3348,

0 

0,00E+00 3320,

0 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 3417,

2 

2,74E-03 3394,

4 

2,63E-03 3367,

6 

2,69E-03 2,69E+01 2,69E+04 

6 3427,

8 

3,34E-03 3405,

2 

3,24E-03 3377,

9 

3,28E-03 3,29E+01 3,29E+04 

24 3456,

0 

4,94E-03 3433,

2 

4,82E-03 3405,

4 

4,83E-03 4,86E+01 4,86E+04 

72 3485,

2 

6,59E-03 3462,

0 

6,45E-03 3435,

9 

6,56E-03 6,53E+01 6,53E+04 

BSP-AN 

ti 

[h] 

Provete 1 Provete 2 Provete 3 Médias 

Mi [g] 
Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] Absorçãoi [g/mm2] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 

Absorçãoi 

[mg/mm2] 

0 3425,

1 

0,00E+00 3782,

4 

0,00E+00 3647,

6 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 3444,

8 

1,11E-03 3801,

9 

1,10E-03 3665,

1 

9,90E-04 1,07E+01 1,07E+04 

6 3450,

3 

1,43E-03 3807,

7 

1,43E-03 3670,

3 

1,28E-03 1,38E+01 1,38E+04 

24 3464,

1 

2,21E-03 3821 2,18E-03 3682,

8 

1,99E-03 2,13E+01 2,13E+04 

72 3476,

7 

2,92E-03 3833,

4 

2,89E-03 3694,

2 

2,64E-03 2,81E+01 2,81E+04 

BSP-AGRB 

ti 

[h] 

Provete 1 Provete 2 Provete 3 Médias 

Mi [g] 
Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 
Mi [g] Absorçãoi [g/mm2] 

Absorçãoi 

[g/mm2] 

Absorçãoi 

[mg/mm2] 

0 3505,

6 

0,00E+00 3420,

5 

0,00E+00 3356,

5 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

3 3528,

6 

1,30E-03 3443,

7 

1,31E-03 3380,

2 

1,34E-03 1,32E+01 1,32E+04 

6 3533,

1 

1,56E-03 3448,

2 

1,57E-03 3385,

0 

1,61E-03 1,58E+01 1,58E+04 

24 3546,

7 

2,33E-03 3461,

2 

2,30E-03 3398,

9 

2,40E-03 2,34E+01 2,34E+04 

72 3559,

0 

3,02E-03 3473,

3 

2,99E-03 3412,

0 

3,14E-03 3,05E+01 3,05E+04 
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Anexo E - Gráficos de análise probabilística 
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