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Resumo 

A presente dissertação tem por objectivo analisar a durabilidade de estruturas de betão armado 

existentes em diferentes portos do país, quando sujeitos à classe de exposição de cloretos XS3, mais 

precisamente em zona de salpicos e em zona de maré. Para tal, foi efectuada uma vasta campanha 

experimental que envolveu a selecção de 7 estruturas de betão armado existentes em alguns portos ao 

longo da costa nacional. Procedeu-se à avaliação do estado de degradação de betões com cerca de 10-20 

anos utilizados em estruturas portuárias nacionais, apresentando diferentes composições e sendo 

sujeitos a distintas condições de exposição. Foi analisado o comportamento destes betões a longo prazo 

e aferido o modelo de previsão previsto na E 465 (2005) para estimativa da sua vida útil. 

O estudo permitiu abranger betões de diferente composição, classe de resistência à compressão e 

resistência à penetração de cloretos, de acordo com ensaios acelerados de migração. Verifica-se que o 

comportamento de difusão em exposição real tende a ser 2 ordens de grandeza superiores ao obtido 

nos ensaios acelerados de migração de cloretos. A adição de cinzas volantes contribuiu de forma 

significativa para a redução do coeficiente de difusão. A penetração de cloretos em ambiente real foi 

significativamente afectada pelas condições de exposição. 

Tendo em consideração uma amostra representativa de betões correntes utilizados em estruturas 

portuárias de betão, conclui-se que estes não estão correctamente dimensionados para apresentarem 

durabilidade adequada durante 50 anos de vida útil quando expostos em condições severas de ataque 

de cloretos, XS3. Os resultados apontam para que as composições mínimas especificadas na 

especificação LNEC E 464 (2005) possam não ser suficientes para garantir a durabilidade desejada 

durante o período alvo de 50 anos. 

Palavras-chave: 
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Abstract 

This dissertation aims to analyze the durability of reinforced concrete structures existing in different 

seaports of the country, when subjected to the exposure class of chlorides XS3, more precisely in splash 

zone and tidal zone. To this end, a large experimental campaign was carried out involving the selection 

of 7 reinforced concrete structures in some seaports along the national coast. The degradation state of 

about 10-20 years old concrete used in national seaport structures was evaluated, presenting different 

compositions and subjected to different exposure conditions. The long-term behavior of these concretes 

was analyzed and the prediction model provided in E 465 (2005) was used to estimate their service life. 

The study allowed to cover concretes of different composition, compressive strength class and chloride 

penetration resistance, according to accelerated migration tests. The diffusion behavior in real exposure 

tends to be 2 orders of magnitude higher than that obtained in accelerated chloride migration tests. The 

addition of fly ash contributed significantly to the reduction of the diffusion coefficient. Chloride 

penetration in real environment was significantly affected by exposure conditions. 
 

Considering a representative sample of current concrete used in concrete port structures, it is concluded 

that they are not correctly design to provide adequate durability over 50 years of service life when 

exposed to severe chloride attack conditions, XS3. The results indicate that the minimum compositions 

specified in LNEC E 464 (2005) may not be sufficient to guarantee the desired durability over the target 

period of 50 years. 

Keywords: 

Durability; Reinforced concrete; Exposure condition XS3; Chloride penetration resistance; Service life. 

  



 iii 

Agradecimentos 

Em primeiro lugar quero agradecer ao meu Orientador, Professor Doutor Alexandre Bogas, sem o qual 

não teria sido possível realizar esta dissertação. O seu empenho, disponibilidade, dedicação e paciência 

constantes, que sempre demonstrou ao longo de todo o trabalho, permitiu que este fosse concluído. Por 

tudo isto, quero lhe deixar os meus profundos agradecimentos. 

Um agradecimento à APSS, APS e Docapesca, pela disponibilidade que mostraram em dar acesso às 

suas instalações para a recolha de amostras. Em particular deixar aqui uma palavra de especial gratidão 

aos Eng. Rui Simões da APS e ao Eng. Ernesto Carneiro da APSS. 

Ao meu caro colega e amigo Jorge Pontes, que se mostrou incansável no seu apoio e me acompanhou 

desde o início ao fim desta dissertação. 

Uma palavra de apreço à Sofia Real pela sua ajuda no esclarecimento de dúvidas ao longo deste 

trabalho. 

Ao meu pai Pedro, à minha mãe Isabel e à minha avó Virgínia por tudo o que fizeram e têm feito, um 

muito obrigado. 

Ao meu querido amigo Eduardo Serra, o seu acompanhamento diário foi o que me carregou até ao fim 

deste trabalho. Os seus conselhos e apoio foram essenciais e jamais serão esquecidos. 

Aos meus amigos Pedro Fernandes e André Costa, o vosso apoio incondicional foi e será sempre muito 

importante para mim. 

Ao meu irmão Ricardo e a minha cunhada Raquel, que recentemente celebraram o seu casamento, um 

muito obrigado pelo vosso apoio. 

  



iv 

Acrónimos 
a/c – relação água/cimento 

a/l – relação água/ligante 

APS – Administração dos Portos de Sines e Algarve 

APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra 

E – especificação 

ELS – estados limite de serviço 

ELU – estados limite últimos 

EN – European Norm 

IMO – International Maritime Organization 

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

NP – norma portuguesa 

ONU – Organização das Nações Unidas 

RCMT – Rapid Chloride Migration Test 

Simbologia 

𝐴"#,# — área de agregado grosso 

𝐴"%# — área de argamassa 

𝐷'(,)*+, – coeficiente de difusão em regime não estacionário 

𝑓'.,/0 – resistência à compressão in situ característica 

𝑓/0,1234% – Menor resultado do ensaio da resistência à compressão in situ 

𝑓1(3),/0 – Média dos resultados de n ensaios da resistência à compressão in situ 

𝑚"#,8 — massa de agregado fino 

𝑚"% – massa do provete seco 

𝑚'/12394 — teor de cimento 

𝑚:/;%4 — massa da amostra imersa 

𝑚/12%04 – massa do provete saturado imerso em água 

𝑚0"9,00 — massa da amostra saturada com a superfície seca 

𝑚02'4 — massa da amostra seca 

𝑉"#,8,"1409%"— volume de agregado fino por volume de amostra 

𝑉"#,8 — volume de agregado fino 

𝑉"#,8 — volume de agregado fino 

𝑉"#,# — volume de agregado grosso 
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𝑉á#>"— volume de água 

𝑉"1409%" — volume da amostra 

𝑉?"09"— volume de pasta 

𝑉?"09"@0ó(/;40— volume real de pasta, sem vazios 

𝑉?4%40@?"09" — volume de poros na pasta 

𝑉B"C/40 — volume de vazios 

𝑥; – valor médio da profundidade de penetração 

𝜌'/12394 — massa volúmica do cimento 

𝜌/ – massa volúmica seca  

𝜌F – massa volúmica da água 

𝜑H — coeficiente de hidratação 

𝐴𝑏𝑠 — absorção de água 

c- concentração 

C-S-H – Silicato de cálcio hidratado 

Ccr – teor crítico de cloretos 

Ci – concentração inicial de cloretos 

Cs – concentração superficial de cloretos 

Cs,calc – concentração superficial de cloretos de acordo com o modelo Hetek 

D – Difusão 

Da(t) – coeficiente de difusão de cloretos em função do tempo 

Dcl – coeficiente de difusão de cloretos 

Dcl,a – coeficiente de difusão aparente 

Di – coeficiente de difusão inicial 

erf – função de erro 

fcm - resistência à compressão 

g – grama 

h – hora 

HR – humidade relativa 

k — margem associada ao reduzido número de ensaios 

Kcr - coeficiente de penetração 

kg – quilograma 

l – litro 

m – metro 

m2 – metro quadrado 
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m3 – metro cúbico 

ml – mililitro  

mm – milímetro 

nm - nanómetro 

MPa – mega pascal 

N – norte 

ncl - coeficiente de idade 

NE – nordeste 

NO – noroeste 

Ø – diâmetro 

O – oeste 

ºC – graus celsius 

pH – potencial de hidrogénio 

R2 – coeficiente de correlação 

RC – Classe de fiabilidade 

s – segundo 

S – sul 

SO – sudoeste 

t – tempo 

𝑇 – valor médio das temperaturas inicial e final na solução salina 

to – tempo inicial 

𝑈 – valor absoluto de voltagem aplicada 

V – volt 

x – profundidade 

ZM – zona de maré 

ZS – zona de salpicos 

𝛽 – índice de fiabilidade 

𝛾 – factor de segurança 

µm- micrómetro 

𝜌 – massa volúmica 

𝜌 fresca teórica – massa volúmica fresca teórica 
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1. Introdução 

 Enquadramento geral 

Desde a segunda metade do século passado, o betão tem sido o material mais utilizado na construção 

e em estruturas em ambiente marítimo, em particular, tais como: estruturas offshore; docas; portos; 

paredões; molhes; estaleiros; condutas; túneis. Entre as diferentes razões para a utilização do betão, 

realça-se o facto do betão tratar-se de um material muito versátil com uma boa relação custo-benefício, 

apresentando propriedades mecânicas e de durabilidade interessantes. No entanto, em ambientes 

muito agressivos, como é o caso do ambiente marítimo, o betão pode ser sujeito a forte deterioração, 

sendo importante compreender a sua durabilidade e definir medidas de mitigação para que este possa 

ser utilizado de forma sustentável, para períodos razoáveis de vida útil. 

As obras marítimas têm uma importância fundamental na sociedade, nomeadamente a nível nacional 

em que uma grande parte da construção se concentra no litoral. Dados da ONU (Organização das 

Nações Unidas) revelam que em 2017, 40% da população mundial residia até 100 km da costa marítima, 

interagindo diariamente com as estruturas presentes na área (ONU, 2017). No que diz respeito ao 

comércio, segundo a IMO (International Maritime Organization), no ano de 2018 mais de 90% do comércio 

mundial foi realizado através de transporte marítimo (https://business.un.org/en/entities/13). Por outro 

lado, prevê-se que no futuro próximo o betão continue a ser o material mais utilizado na construção, o 

que realça a importância da investigação sobre a sua durabilidade (Alexander, 2016). Assim, torna-se 

imperativo avaliar o desempenho das estruturas de betão armado em ambiente marítimo, no sentido 

de definir estratégias para a sua manutenção e para a definição de soluções de maior durabilidade. 

De entre os mecanismos de degradação a que estão sujeitas as estruturas de betão armado em ambiente 

marítimo, a corrosão de armaduras induzida por cloretos é a que usualmente assume maior 

importância (Mehta e Monteiro, 2006). Este tipo de mecanismo de degradação pode ter sérias 

consequências a nível da vida útil da estrutura, provocando elevadas perdas de resistência por parte 

dos elementos estruturais. Para uma avaliação expedita da potencial durabilidade de um dado betão e 

previsão da sua vida útil são frequentemente realizados ensaios acelerados laboratoriais, conforme 

sugerido na especificação LNEC E 465 (2005) e no documento fib 34 (2006) que considera o ensaio de 

migração de cloretos em regime não estacionário proposto por Luping. No entanto, existem ainda 

várias incertezas na forma como estes ensaios se relacionam com o comportamento dos betões em 

estruturas reais. Vários estudos têm sido realizados neste domínio, procurando aferir a adequabilidade 

destes ensaios na avaliação da durabilidade do betão (Andrade et al., 2000; Shi et al, 2012; Bertolini et 

al., 2011). Neste sentido, são importantes os estudos que aferem a adequabilidade dos modelos de vida 

útil baseados nestes ensaios ao comportamento dos betões a longo prazo em ambiente real. 
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 Objectivos e metodologia do trabalho 

A presente dissertação tem como objectivo a caracterização de betões existentes em diferentes portos 

do país, quando sujeitos à classe de exposição de cloretos XS3, de acordo com a NP EN 206 (2017), mais 

precisamente em zona de salpicos e em zona de maré. Para tal, foi efectuada uma vasta campanha 

experimental que envolveu a selecção de 7 estruturas de betão armado existentes em alguns portos ao 

longo da costa nacional. Procedeu-se à avaliação do estado de degradação de betões com cerca de 10-20 

anos utilizados em estruturas portuárias nacionais, apresentando diferentes composições e sendo 

sujeitos a distintas condições de exposição. Foi analisado o comportamento destes betões a longo prazo 

e aferido o modelo de previsão previsto na E 465 (2005) para estimativa da sua vida útil. 

O trabalho envolveu uma primeira fase exaustiva de recolha de amostras in situ, incluindo a obtenção 

de pós a diferentes profundidades para determinação de perfis de cloretos e a extracção de carotes para 

realização de ensaios laboratoriais de resistência mecânica, migração de cloretos e análise 

composicional dos betões. Estes ensaios laboratoriais permitiram a caracterização dos betões em 

análise, para os quais não existia informação relativa à sua composição e classe de resistência. Numa 

segunda fase, com base nos resultados obtidos foi avaliada a durabilidade dos betões das estruturas 

analisadas. Finalmente, procurou-se estabelecer relações entre os ensaios realizados e procedeu-se à 

estimativa da vida útil para cada um dos portos em análise, de acordo com a E 465 (2005) e com os 

perfis de cloretos obtidos. 

Esta dissertação foi realizada no âmbito de um trabalho de doutoramento em curso no departamento 

de engenharia civil do Instituto Superior Técnico, que tem como principal objectivo avaliar a 

adequabilidade de ensaios acelerados e semi-acelerados na avaliação da durabilidade e vida útil dos 

betões. 

 Organização do trabalho 

A presente dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos e 3 anexos. 

No primeiro capítulo é feita uma breve introdução desta dissertação, fazendo referência aos temas 

chaves abordados neste estudo. 

O segundo capítulo encontra-se dividido em 5 secções, onde se procura fazer uma breve revisão de 

alguns aspectos respeitantes à durabilidade do betão ao ataque de cloretos. É feita alusão aos 

mecanismos de transporte no betão, seguido dos principais mecanismos de corrosão das armaduras. 

De seguida, o capítulo foca a corrosão de armaduras por ataque de cloretos, com os principais factores 

a serem destacados nos 7 subcapítulos correspondentes. É ainda avaliado o conceito de vida útil. 
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No terceiro capítulo é feita alusão à campanha experimental realizada. Este encontra-se divido em 5 

subcapítulos, onde é referido o planeamento da campanha experimental, seguido da análise de cada 

porto em estudo. São descritos os ensaios realizados para a caracterização física e mecânica, bem como 

para a determinação das composições dos betões. Por fim, são descritos os ensaios realizados para a 

caracterização da resistência à penetração de cloretos. 

O quarto capítulo diz respeito à apresentação e análise de resultados e está dividido em 8 subcapítulos. 

Começa por se apresentar os resultados obtidos para a composição dos betões de cada porto, seguido 

dos resultados referentes à resistência à compressão e massa volúmica. De seguida, são apresentados 

os valores obtidos para o ensaio de migração acelerado, seguido dos perfis de cloretos para cada porto. 

São também apresentadas as concentrações superficiais de cloretos, bem como os parâmetros de 

penetração. Por fim, são comparados os perfis de cloretos com os perfis estimados através da E 465 

(2005) e é estimado o comportamento do betão de cada porto para o período alvo de 50 anos de vida 

útil. 

No quinto capítulo são apresentadas as principais conclusões finais obtidas no trabalho. 

Após as conclusões são apresentadas as referências bibliográficas e as normas e especificações 

consultadas. 

Por fim nos anexos, são apresentados o Anexo I sobre a especificação LNEC E 465 (2005), o Anexo II 

com os resultados detalhados obtidos para o ensaio acelerado de cloretos e o Anexo III com os valores 

obtidos por vários autores para o coeficiente de difusão de cloretos, Dcl,RCMT. 
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2. Estado da Arte 

 Introdução 

Em face do principal objectivo do trabalho, nomeadamente a análise da durabilidade de estruturas 

existentes de betão armado expostas em ambiente real de ataque de cloretos, no presente capítulo 

abordam-se os principais conceitos e fenómenos gerais relacionados com este mecanismo de 

deterioração do betão. Para tal, é discutido o processo de ingresso de cloretos no betão e consequente 

corrosão das armaduras, sendo também abordado o conceito de vida útil e a modelação da penetração 

de cloretos. A compreensão e adequada modelação dos fenómenos que regem a penetração de cloretos 

no betão permite uma melhor caracterização e previsão do estado de deterioração actual das estruturas 

de betão que foram alvo de análise no presente trabalho.  

 Durabilidade do betão 

A durabilidade de um betão, é de igual forma afectada pelos seus constituintes e pelo meio ambiente 

em que se insere, pois o mesmo betão pode apresentar uma durabilidade bastante distinta, consoante 

o tipo de exposição (Bogas, 2011). Segundo Neville (1995), para que um betão seja considerado durável, 

é essencial que este mantenha as caraterísticas para o qual foi dimensionado, durante um período de 

tempo específico, sem que haja perdas significativas das suas propriedades. Assim, para medir a 

durabilidade de uma estrutura de betão armado, é importante definir o seu tempo de vida útil. 

Basicamente, este representa o período para o qual a estrutura mantém o desempenho necessário, de 

modo a ser possível realizar, em segurança, as actividades pretendidas para que foi projectada 

(Lindvall, 2003). Para ser avaliado esse desempenho, são utilizados indicadores de propriedades da 

estrutura, onde se estabelecem valores máximos ou mínimos, que terão de ser respeitados ao longo de 

toda a sua vida útil. 

A inadequada durabilidade do betão manifesta-se através da sua deterioração (Neville, 1995). O 

processo de deterioração pode ter variadíssimas causas, daí a necessidade de as agrupar, como se 

apresenta na Figura 1, em acções mecânicas, físicas, estruturais, químicas, biológicas, bem como 

mecanismos que conduzam à corrosão das armaduras do betão. Basicamente, o processo de degradação 

do betão pode ser classificado através das seguintes acções (Bogas, 2011; Mehta e Monteiro, 2006; 

Bertolini et al., 2004): físicas, que incluem variações de temperatura e humidade, acção gelo-degelo, 

deposições atmosféricas e cristalização de sais, elevadas temperaturas, fogo e sais descongelastes; 

mecânicas, em particular a abrasão, impacto, explosão e erosão ou cavitação; químicas, que incluem 

eflorescências e lixiviação, ataque de sulfatos, iões magnésio e amónio, hidrólise da pasta de cimento 



 5 

por acção de águas puras ou moles, reacções álcalis-agregado, ataque de ácidos e corrosão de 

armaduras; biológicas e estruturais. 

Em relação à corrosão de armaduras, este processo encontra-se interligado com a deterioração do betão, 

pois esta provoca tensões no betão de recobrimento que conduz à sua fendilhação e delaminação, 

afectando, por sua vez, a aderência da armadura e comprometendo a sua protecção à entrada de 

agentes exteriores (Mindess et al., 2003). 

Embora não sejam directamente consideradas nas acções de deterioração, as alterações que ocorrem na 

estrutura de betão armado durante a sua execução e cura do betão, nomeadamente fenómenos de 

fendilhação devido a assentamentos plásticos, fluência, retração plástica e retração térmica, têm 

também grande relevância na sua durabilidade (Bertolini et al., 2004). 

No caso particular de estruturas inseridas em ambiente marítimo, o betão pode ser simultaneamente 

sujeito a várias destas acções, o que torna mais complexa a sua análise (Mehta e Monteiro, 2006). De 

facto, o processo de deterioração do betão raramente ocorre apenas através de uma única acção, sendo 

normalmente resultado da sinergia das várias acções indicadas na Figura 1 (Neville, 1995). Em 

ambiente marítimo, uma mesma estrutura pode estar sujeita a acções de erosão superficial causada 

pelas ondas e marés e a tensões provocadas pela cristalização de saís e ataques químicos de saís 

dissolvidos na água como os cloretos e sulfatos, que por sua vez podem ser intensificados por outras 

acções como o gelo-degelo, acelerando o processo de degradação. Assim, torna-se ainda mais complexa 

a modelação e previsão da durabilidade das estruturas de betão. 

No entanto, a presença de iões de cloreto, Cl–, no interior do betão armado, ao entrar em contacto com 

as armaduras irá provocar uma rápida deterioração do betão, mais séria do que os ataques descritos 

anteriormente. Assim, dado a sua importância na deterioração de estruturas de betão armado em 

ambiente marítimo, neste capítulo pretende-se dar maior ênfase ao estudo da corrosão das armaduras 

induzida por ataques de cloretos, que a par da corrosão induzida por carbonatação, são considerados 

os mecanismos de deterioração do betão com maior expressão a nível nacional (Bogas, 2011; 

Costa, 1996; Lindall, 2003; Costa e Appleton, 2002). 

 
Figura 1 – Principais causas de deterioração em estruturas de betão armado, adaptado de Bertolini et al. (2004).  
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2.2.1. Mecanismos de transporte e porosidade do betão 

Por se tratar de um material poroso, o betão permite o ingresso e posterior movimento de fluídos e iões, 

que ocorre através de vazios na pasta de cimento, pela interface pasta-agregado, ou através de fendas, 

micro-fendas e outros defeitos que possam existir (Mehta e Monteiro, 2006). Neste caso, os principais 

mecanismos de transporte pelos quais se dá a admissão destes agentes no betão são (Bogas, 2011): a 

absorção capilar, que leva à penetração de líquidos por acção de forças de sucção capilar; a permeação, 

que permite que haja o transporte de líquidos ou gases, devido a um gradiente de pressão; a difusão, 

que é o mecanismo pelo qual se dá o transporte de iões e gases provocado por um gradiente de 

concentração; a migração, que descreve o movimento de iões originado por diferenças de potencial 

eléctrico. 

De facto, todas as acções que danificam o betão armado, à excepção das causas estruturais e mecânicas, 

são influenciadas pelo movimento de fluídos através do betão, que são possíveis graças à sua estrutura 

porosa (Bogas, 2011). A porosidade do betão está presente nas 3 fases constituintes - matriz cimentícia, 

agregado e interface pasta-agregado (Yaman et al., 2002). Bertolini et al. (2004) referem ainda que, 

quando se forma a matriz cimentícia, esta irá conter poros interconectados de diferentes dimensões, 

podendo ser divididos em macroporos, poros capilares e poros de gel. 

Nos C-S-H, os poros intersticiais representam usualmente 28% do volume de gel. Dado que estes poros 

apresentam dimensões inferiores a 3 nm, a durabilidade do betão e a protecção das armaduras não é 

afectada pela sua presença (Neville, 1995). 

Os poros capilares são vazios não preenchidos pelos produtos sólidos resultantes da hidratação das 

partículas de cimento. Apresentam variações de dimensão entre 10 a 50 nm se a pasta de cimento estiver 

bem hidratada e apresentar baixa relação a/c (Bertolini et al., 2004). Estes poros desempenham um papel 

importante na fluência e retração por secagem. Todavia, nos betões de relação a/c elevada, ou mal 

hidratados, os poros capilares podem atingir dimensões entre 3 a 5 µm. Neste caso, estes poros têm 

maior influência na permeabilidade e resistência mecânica do betão (Mehta e Monteiro, 2006). Quando 

interconectados, o sistema de poros capilares permite o escoamento de fluidos e a difusão iónica 

(Kropp, 1995).  

Os macroporos ou vazios, ocorrem devido a deficiências no processo de fabrico do betão, na sua 

colocação e betonagem. Tendo dimensões na ordem dos milímetros, estes vazios podem representar 

até 5% de volume do betão (Costa, 1997). 

O parâmetro com maior influência na durabilidade do betão, de acordo com Mindess et al. (2003), é a 

relação água/cimento (a/c). Quando a relação a/c diminui, a porosidade da pasta diminui e reduz a 

impermeabilidade do betão. Em pastas com relação a/c de 0,6 e 0,4, Ye (2005) reporta diâmetros médios 
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dos poros de 540 e 35 mm, respectivamente. A variação na relação a/c, é relevante ao nível dos poros 

capilares, tendo pouca influência nos poros de gel. De facto, tal como reportado por Powers et al. (1954), 

a permeabilidade da pasta de cimento cresce exponencialmente com a porosidade capilar. 

Independentemente da relação a/c, Powers et al. (1954) sugeriam que para porosidades de pasta 

inferiores a 20%, os poros capilares deixariam de ser conectáveis. Posteriormente, Mehta e Manmohan 

(1980) demostram que os poros perdem a sua interconexão para valores de porosidade na ordem de 

30%. À medida que o processo de hidratação avança, a microestrutura porosa do betão passa a ser mais 

refinada e desconectada. De facto, a percolação de água atinge valores na ordem de 10-14 m/s, onde 

passam a ser os poros de gel a controlar o ingresso de fluídos (Mehta e Monteiro, 2006). Assim, conclui-

se que a permeabilidade da pasta de cimento depende da dimensão e interconectividade dos poros 

capilares, da relação a/c e do grau de hidratação. 

A difusão de iões, há semelhança da permeabilidade, será restringida quanto menor for a relação a/c. 

No entanto a influência da relação a/c na difusão é menor quando comparado com a permeabilidade 

(Neville, 1995). A difusão é essencialmente governada pelo volume de poros, a sua geometria, 

distribuição e interconectividade (Bertolini et al., 2004). 

A zona de transição entre a pasta e o agregado, também apelidada por zona de interface, é considerada 

por vários autores como sendo a região mais fraca do betão (Mehta e Monteiro, 2006). Nesta região, 

existe uma menor densidade de produtos de hidratação, o que leva à existência de microfendilhação e 

uma maior porosidade (Neville, 1995; Mindess et al., 2003). No ínicio da mistura, a porosidade da zona 

de interface é cerca de 40% superior à da pasta. Após 24h a diferença desce para cerca de 10 a 20% e 

com o passar do tempo, a porosidade tende a atingir um valor semelhante ao da pasta (Scrivener et al., 

2004). As propriedades de transporte desta região, são condicionadas pela conectividade dos poros 

(Ollivier et al., 1995). Scrivener e Nemati (1996) salientam que esta região de elevada porosidade é muito 

interconectável, o que implica que a zona de interface tem um efeito importante no ingresso de 

substâncias no betão. 

 Mecanismo de corrosão das armaduras 

A corrosão pode ser caracterizada como a perda de material e das suas propriedades, para o qual foi 

criado, devido a fenómenos químicos derivados do meio ambiente. Para compreender o processo de 

corrosão das armaduras numa estrutura de betão armado é necessário primeiro entender que o betão 

é um material alcalino com valores de pH geralmente superiores a 13, devido à presença de hidróxidos 

de cálcio e hidróxidos de sódio e potássio na solução dos poros (Bertolini et al., 2004). Assim, quando 

o betão fresco entra em contacto com a armadura desenvolve, ao longo desta, uma camada de óxido 

protectora, formada por um composto conhecido como g-Fe2O3, que resulta da anodização do hidróxido 
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de ferro, Fe(OH)2 presente no aço. Esta película passiva é responsável por prevenir que o oxigénio e a 

humidade actuem severamente na armadura, diminuindo a sua taxa de corrosão para níveis baixos, 

que se podem tolerar. A este processo dá-se o nome de passivação (Goyal et al., 2018).  

A corrosão da armadura é um processo electroquímico, que ocorre quando existe uma diferença de iões 

dissolvidos no interior do betão, formando células de corrosão, que se caracterizam por fazer circular 

electrões e iões entre as regiões catódicas e anódicas. Para que ocorra a formação destas células é 

necessário a destruição da película supramencionada. Ou seja, a despassivação da armadura. Esta 

ocorre quer pela diminuição do pH do betão para valores abaixo de 10-11, quer pela acção dos cloretos 

quando o teor destes atinge um dado valor crítico (Figura 2a) (Rivetti et al., 2018). Ainda assim, para 

que as células de corrosão se formem (Figura 2b) e a corrosão seja significativa, para além da 

despassivação, é necessário que ocorram as seguintes condições: a resistividade eléctrica do betão seja 

reduzida, para permitir a migração de iões entre a região anódica e catódica; a quantidade de O2 

disponível seja suficientemente elevada para o desenvolvimento das reacções eletroquímicas que dão 

origem aos produtos de corrosão; existência humidade do betão seja elevada, tendo importância na 

formação de produtos de corrosão e funcionando como electrólito, ligando as regiões anódicas e 

catódicas. Se alguma destas condições for inibida, a formação da célula de corrosão não ocorrerá 

(Ahmad, 2003). 

 
Figura 2 — Célula de corrosão: (a) mecanismo de formação da célula de corrosão (b) célula de corrosão, esquema 

simplificado. Adaptado de Goyal et al. (2018). 

O processo de corrosão pode ser dividido em quatro fases que ocorrem em simultâneo (Figura 3), 

nomeadamente o processo anódico, o processo catódico, o transporte de electrões através da armadura 

e a passagem de iões através dos poros existentes no betão (Bertolini et al., 2004). No processo anódico 

ocorre a oxidação do ferro, formando-se iões Fe2+, com libertação de dois electrões através da armadura 

para o cátodo. No processo catódico, os electrões reagem com o oxigénio e a água, dando origem a iões 

de hidróxido, OH-, que através do betão deslocam-se para o ânodo, e unem-se aos iões antes formados 

de Fe2+ para dar origem a hidróxidos de ferro, fechando assim o circuito eléctrico do electrólito 

(Bogas, 2011, Mehta e Monteiro, 2006, Costa, 1997). Este movimento de iões, através dos poros de 

solução é possível graças à diferença de potencial do ânodo face ao cátodo, que gera corrente eléctrica, 

(a) (b)
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apelidada por corrente de corrosão (Papakonstantinou e Shinozuka, 2013). Todos os processos atrás 

referidos são complementares, sendo a velocidade de corrosão determinada pelo mais lento destes 

mecanismos (Bertonili et al., 2004). 

 
Figura 3 — Mecanismo de funcionamento da célula de corrosão. Adaptado de Bertollini et al. (2004). Como 

consequência do consumo de Fe para a formação de hidróxidos, a secção útil da armadura diminui, 

comprometendo a capacidade resistente do betão armado. O hidróxido de ferro, que se forma no 

ânodo, irá passar ainda por reacções de oxidação, que levam à origem de vários óxidos e hidróxidos, 

dependendo do pH, temperatura, quantidade de água e oxigénio presentes. Deste modo formam-se 

produtos de corrosão, tais como a ferrugem, Fe(OH)2, que possuem um volume entre 2 a 6 vezes 

superior ao volume do produto inicial, Fe (Figura 4) (Neville, 1995). 

 
Figura 4 — Volume relativo dos produtos da corrosão. Adaptado de Papakonstantinou e Shinozuka (2013). 

Devido aos produtos de corrosão apresentarem um volume significativamente maior, geram-se tensões 

muito elevadas no interior do betão que levam à sua fendilhação, lascagem e delaminação (Figura 5). 

Por sua vez, conduz à perda de aderência entre o betão e a armadura, e o próprio destacamento do 

betão da estrutura, o que leva a um aumento do ingresso dos agentes de corrosão, que tem como 

consequência o aumento da velocidade de degradação (Costa, 1997). 
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Figura 5 — Tipos de danos causados pela corrosão: (a) fendilhação, localização Christchurch, Nova Zelândia. 

Foto tirada em 2011; (b) lascagem, localização Walvis Bay, Namíbia. Foto tirada em 2010; (c) delaminação, 

localização Bandar e-Imam Port, Irão. Foto tirada em 2007. Adaptado de Kam et al., 2011; Alexander, 2016 e 

Shekarchi et al., 2009 respectivamente. Exemplos esquemáticos retirados de Neville (1995). 

2.3.1. Betão exposto em ambiente marítimo 

O betão em ambiente marítimo está sujeito a várias acções físicas e químicas, destacando-se a corrosão 

induzida por ataque de cloretos. O ataque químico do betão advêm do facto de a água do mar conter 

sais dissolvidos, que no Oceano Atlântico atinge os 3,6%, com o pH a variar entre 7,5 e 8,4 (Neville, 

1995). 

De acordo com Bertolini et al. (2004) a agressividade ambiental é função de vários factores que estão 

muitas vezes relacionados entre eles, com destaque para a humidade relativa (HR), a presença de 

cloretos, o acesso de oxigénio e a temperatura. 

Quando se verifica uma redução da HR, a humidade nos poros diminui, o que leva a um aumento de 

espaço disponível nos poros capilares para a permeabilidade e difusão de gases, acompanhado com 

um aumento de interconectividade entre os poros. Verifica-se um aumento de 2 ordens de grandeza na 

permeabilidade de gases quando se dá uma redução da HR de 95% para 60%. Por outro lado, a difusão 

de iões e a permeabilidade de líquidos diminui quando se dá a redução da HR. No entanto, a sucção 

capilar aumenta, podendo promover o rápido acesso de iões agressivos para o interior do betão em 

zonas em que a secagem é seguida de molhagem. Em relação à temperatura, um aumento de 10°C da 

água faz duplicar a velocidade das reacções químicas, tornando-se um factor importante no processo 

de deterioração (fib 1, 1999). 

Para estruturas de betão armado em contacto com cloretos provenientes da água do mar, quer 

directamente, quer pelo ar contendo sais marinhos, a NP EN 206 (2017) estabelece 3 diferentes classes 

de exposição (Figura 6) (Costa, 1997; Bogas, 2011). Na classe XS1 (zona atmosférica), a estrutura não 

está em contacto directo com a àgua do mar. No entanto, os borrifos criados pela rebentação das ondas 

e transportados pelo vento, podem expor o betão à acção dos sais. Nesta zona, a corrosão das armaduras 

(a) (b) (c)
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pela acção dos cloretos constitui o principal mecanismo de deterioração. A carbonatação do betão 

contribui ainda para agravar a corrosão das armaduras provocada por este agente agressivo. A classe 

XS2 (zona submersa), o betão apresenta-se permanentemente imerso pelo que o mecanismo da corrosão 

tem menor significado. A classe de exposição XS3 (zona de rebentação ou de maré), o betão está sujeito 

a ciclos de molhagem e secagem, onde ocorre o ingresso de água do mar, seguido da sua evaporação, 

deixando os sais depositados no interior dos poros. Nestas condições, a velocidade de corrosão das 

armaduras pode ser elevada. Esta classe de exposição é geralmente a mais agressiva e condicionante 

para a vida útil do betão. Conforme discutido no ponto anterior, para esta classe de exposição, são 

reunidas as condições óptimas de baixa resistividade, disponibilidade de O2, elevada penetração de 

cloretos e acesso de água. 

 
Figura 6 — Condições de exposição em ambiente marítimo segundo a NP EN 206 (2017). Adaptado de Bogas 

(2011). 

 Corrosão das armaduras por ataque de cloretos 

A deterioração de estruturas de betão armado por via de ataques de cloretos, é um dos mais relevantes 

mecanismos de degradação, existindo essa preocupação nas directivas actuais, tais como a norma 

europeia NP EN 206 (2017), onde se estabelece a restrição entre 0,2 a 0,4% de cloretos presentes no betão 

fresco sem pré-esforço (Bertolli et al., 2004). 

Tal como abordado no subcapítulo 2.3, a armadura presente no betão encontra-se protegida por uma 

película passiva. Quando junto desta, o valor crítico do teor de cloretos é atingido, provenientes do 

contacto com a água do mar, dos ventos em zonas marítimas, dos sais descongelantes ou de cloretos 

presentes na mistura do betão, ocorre a despassivação localizada da armadura (Yang et al., 2017). 

Tipicamente, a corrosão ocorre por picadas com desenvolvimento de macrocélulas, caracterizando-se 

por pequenas zonas anódicas, onde foi atingido o teor crítico de cloretos, e extensas zonas catódicas, 

frequentemente anexas ao ânodo. No entanto, é de notar que ao atingirem-se níveis de teor de cloretos 

muito elevados, o ataque pode envolver largas áreas e tornar menos evidente o mecanismo de corrosão 

por picadas. Este processo manifesta-se com elevada velocidade e reduz gravemente a área de secção 

XS1

XS3

XS2
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útil da armadura, pondo severamente em causa a capacidade resistente da estrutura. Os factores 

principais a que se deve esta elevada velocidade de corrosão são a acentuada intensidade de corrente 

no ânodo, devido à grande diferença de área face ao cátodo e a acção catalisadora exercida pelos 

cloretos nas zonas catódicas (Costa, 1997). 

Na Figura 7a ilustra-se o processo que ocorre na macrocélula, na presença de cloretos. No ânodo, os 

iões de cloretos, Cl–, combinam-se com os iões de ferro, Fe2+, dando origem a cloreto de ferro, FeCl2. Os 

electrões libertados, 2e–, que resultam desta reacção, irão deslocar-se através da armadura para a zona 

catódica, onde se combinam com a água e o oxigénio existentes, para dar origem a iões de hidróxido, 

OH–. Por sua vez, o cloreto de ferro formado é instável, o que o leva a reagir com os iões de hidróxido 

ali disponíveis, dando origem a hidróxidos de ferro, Fe(OH)2. Assim, os cloretos auto-regeneram-se e 

vão provocar uma diminuição do pH na zona do ânodo, ou seja ocorre a acidificação da região, 

contribuindo para a destruição progressiva da película passiva e a formação de picadas (Bogas, 2011). 

 
Figura 7 — Corrosão induzida por cloretos: (a) mecanismo de corrosão por picadas; (b) funcionamento da 

picada. Adaptado de Angst et al. (2012). 

Para melhor analisar a zona de picada, Angst et al. (2012) dividem esta região em 3 zonas, tal como se 

apresenta na Figura 7b. A zona 1 encontra-se localizada dentro da picada, onde se verifica um pH 

reduzido, ou seja, uma zona ácida com uma elevada presença de iões cloreto, que provoca uma grande 

solubilidade do ferro. Na zona 2, imediatamente fora da picada, verifica-se um ambiente alcalino 

devido à existência de produtos de hidratação do betão. No entanto, a presença de cloretos nesta região 

continua a contribuir para a dissolução do Fe. Finalmente, na zona 3, já mais afastada da picada, a 

quantidade de corrente entre o ânodo e o cátodo, devida aos iões cloreto, diminui, ao passo que a 

corrente provocada pelos outros iões presentes aumenta. No entanto, é de notar que a elevada 

alcalinidade verificada nesta zona e a presença de iões cloreto, irá manter elevada a solubilidade dos 

iões de ferro. 

Para que ocorra o processo de corrosão por picadas induzida por cloretos é ainda necessário que a 

resistividade do betão seja reduzida. De facto, segundo Mehta e Monteiro (2006) a resistividade é um 

(a) (b)
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factor de grande relevância no processo de corrosão do betão armado. Bertollini et al. (2004), referem 

que a resistividade do betão depende do teor de humidade, do tipo de cimento utilizado, da relação 

água/cimento, da presença de iões cloreto e da carbonatação do betão, sendo um parâmetro importante, 

não só para descrever o grau de saturação do betão, mas também a resistência à penetração de cloretos 

e a taxa de corrosão. Em condições normais, Neville (1995) sugere que a resistividade do betão oferece 

elevada resistência à passagem de corrente eléctrica. Esta varia consoante o tipo de adições usadas, pois 

tal como verificam Hou et al. (2016), a adição de cinzas volantes, sílicas de fumo, cinza de casca de arroz 

e escórias de alto forno reduz significativamente a dimensão dos poros na solução, o que leva a um 

betão com elevada resistividade. Os mesmos autores referem que devido à hidratação do cimento, à 

evaporação da água, à carbonatação da superfície e à penetração de cloretos, a resistividade evolui com 

o tempo, estando sempre relacionada com o ambiente em que se insere o betão. Também o teor de 

humidade e a temperatura afectam a resistividade, devido à influência que têm sobre a mobilidade dos 

iões (Oh et al., 2007). 

2.4.1. Teor crítico de cloretos 

De acordo com Glass e Buenfeld (2000), o teor crítico de cloretos refere-se à quantidade de cloretos 

necessários para provocar a despassivação da armadura e acelerar o processo de corrosão. Usualmente 

considera-se que este parâmetro relaciona-se com o rácio entre a concentração de cloretos e iões de 

hidróxido na solução dos poros, [CL–]/[OH–]. Desde o estudo realizado por Hausmann (1967), vários 

autores sublinham a importância desta relação para o ínicio da despassivação da armadura, pois ficou 

claro que traduz o grau de agressividade da solução nos poros. No entanto, onde os autores não chegam 

a acordo, é em relação ao valor deste rácio. Hausmann (1967) sugeriu um valor de 0,6. Mais 

recentemente, outros autores reportam valores que variam entre 0,3 e 5. Ou seja, ainda existe uma 

grande incerteza na relação deste parâmetro com o teor crítico de cloretos, devendo existir outros 

factores a ter em consideração (Huet et al., 2003). 

O teor crítico de cloretos, segundo Meira et al. (2014), é influenciado pelas características dos produtos 

cimentícios, do aço, da interface aço/betão, do potencial da armadura, e pelas próprias características 

ambientais.  

No que respeita à importância dos produtos cimentícios para o teor crítico, os factores principais são a 

composição do cimento, o uso de adições, a relação água/cimento e as condições de cura do betão. Estas 

características influenciam a quantidade disponível de cloretos nos poros da solução, tal como o pH e 

ainda a disponibilidade de oxigénio e água na superfície da armadura (Kropp, 1995). O pH na solução 

dos poros representa o efeito inibidor dos iões de hidróxido na corrosão induzida por cloretos, sendo 

influenciado pelas características do cimento e adições na mistura. A existência de água e oxigénio em 
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contacto com a armadura, conforme explicado no subcapítulo 2.2.1, estão relacionados com a 

porosidade do betão (Angst et al., 2009). 

No que se refere às características do aço, a composição deste e o padrão da superfície da armadura 

têm relevância no teor crítico. Armaduras com maior quantidade de carbono na sua composição têm 

maior propensão para a corrosão (Cascudo e Helene, 2000). A presença de nervuras nas armaduras, é 

outra aspecto que influência o teor crítico de cloretos, pois contribui para a formação de bolhas de ar. 

A ocorrência de vazios na interface aço/betão contribui para a formação de picadas. Isto pode ser 

consequência das nervuras da armadura, como de uma betonagem ineficiente e/ou uma má 

compactação. Seja qual for o caso, todos confluem em diminuir o teor crítico de cloretos (Ann e Song, 

2007). 

Quanto aos parâmetros ambientais a ter em conta para a determinação do teor crítico de cloretos, há 

que considerar que um betão saturado dificulta a presença de oxigénio nos seus poros, o que torna o 

processo de corrosão mais difícil de ocorrer, resultando desta forma num teor crítico mais elevado. 

Também foi reportado que o aumento de temperatura eleva o teor de cloretos livres e reduz a 

concentração de iões de hidróxido na solução dos poros, que resulta na elevação do rácio [Cl–]/[OH–] e 

por consequência, facilita o início da corrosão (Hussain e Rasheeduzzafar, 1993). À medida que a 

temperatura aumenta, também a energia necessária para que a despassivação ocorra diminui, o que 

reduz o teor crítico de cloretos. Importa referir que a carbonatação reduz a alcalinidade na solução dos 

poros, pois reduz a concentração de OH-, que por sua vez contribui para um teor crítico mais reduzido 

(Meira et al., 2014). Conforme abordado em 2.4.2, a carbonatação reduz ainda a capacidade de fixação 

de cloretos, diminuindo indirectamente o seu teor crítico. 

2.4.2. Capacidade de fixação de cloretos 

Quando falamos de corrosão por ataque de cloretos, importa realçar que apenas os cloretos livres na 

solução dos poros são relevantes para este mecanismo. Daí que a literatura estabeleça o conceito de 

capacidade de fixação de cloretos, que se traduz no rácio entre a quantidade de cloretos que interage 

com a matriz cimentícia e o teor total de cloretos (HETEK 53, 1996). 

Quando os iões cloreto migram para o interior do betão, parte é dissolvida nos poros da solução, parte 

é adsorvida no C-S-H e os restantes reagem com o C3A presente no clínquer, dando origem ao composto 

denominado por “sal de Friedel”. Na verdade quanto maior for a proporção de C3A, maior será a 

capacidade de fixação de cloretos do betão e por consequência maior o teor crítico de cloretos 

(Bertolini et al., 2004; Jin et al., 2009). A presença de adições, a carbonatação, a temperatura, a humidade 

relativa e a concentração de iões cloreto são factores que influenciam a capacidade de fixação de cloretos 

(Arya et al., 1990; Arya e Xu, 1995; Yuan et al., 2009; Bogas, 2011). 
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Qiao et al. (2018) verificaram que pastas de cimento com diferentes relações a/c, têm valores similares 

de capacidade de fixação de cloretos. Os autores indicam também que a adição de cinzas volantes e 

escórias aumentam a capacidade de fixação. 

Mohammed e Hamada (2003) mostram que existe uma relação linear entre a quantidade de cloretos 

livres e a quantidade total de cloretos, para diferentes tipos de cimentos tais como o cimento portland, 

o cimento de escórias e o cimento de aluminato de cálcio. Este último apresenta uma capacidade de 

fixação de cloretos superior aos restantes cimentos analisados. 

2.4.3. Perfil de cloretos no interior do betão 

De acordo com a HETEK 53 (1996) os perfis de cloretos são uma forma de representação da distribuição 

de cloretos, numa área particular de uma estrutura, medidos num determinado instante no tempo. O 

perfil de cloretos é usualmente apresentado através de uma curva, que traduz a concentração de 

cloretos em função da profundidade (Vennesland et al., 2013). Como se observa na Figura 8a, pela 

inclinação da curva do perfil de cloretos, a concentração é mais elevada na superfície exposta e vai 

diminuindo à medida que a profundidade aumenta. Tal se justifica pelo facto do ingresso de cloretos 

se reger essencialmente por um processo progressivo de difusão. Para profundidades elevadas, o perfil 

de cloretos tende para valores de concentração referentes ao teor de concentração inicialmente existente 

no betão. Na Figura 8a, apresenta-se a tracejado o perfil referente aos cloretos livres e a traço contínuo 

o correspondente à soma de cloretos livres e combinados. A concentração de iões cloreto do meio 

exterior é igual à presente nos poros do betão superficial (HETEK 53, 1996). Assim, como a quantidade 

de cloretos combinados se estabelece por equilíbrio com os cloretos livres (2.4.2), a concentração de 

cloretos combinados com o betão terá um valor proporcional aos livres na solução dos poros (Yuan et 

al., 2009). Daí que, ambos os perfis tenham um comportamento semelhante e que a sua soma dê o perfil 

do total de cloretos no betão. Dado que diferentes betões têm diferentes capacidades de fixação o seu 

valor irá influenciar a forma do perfil (Figura 8b). De referir ainda que, em geral, os perfis de cloretos 

são apresentados para concentrações totais, não se distinguindo o teor de cloretos livres de cloretos 

combinados. 

 
Figura 8 — Perfil de cloretos: (a) iões livres e combinados; (b) diferentes capacidades de fixação; (c) perfil real 

sujeito a ciclo de molhagem/secagem. Adaptado de HETEK 53 (1996) e Balestra et al. (2019a). 

(a) (c)(b)
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No seguimento da discussão sobre a influência da capacidade de fixação, importa analisar o impacto 

que esta tem nos perfis de cloretos. Um betão com capacidade de fixação mais elevada irá ter a 

concentração superficial de cloretos mais elevada, visto que a quantidade de cloretos combinados é 

maior. Não obstante, como há mais cloretos combinados a penetração será mais lenta, o que provoca 

uma menor concentração, a maiores profundidades (Figura 8b). 

A forma dos perfis de cloretos apresentados nas Figura 8a e 8b assumem que a penetração de cloretos 

ocorre apenas por difusão. No entanto, em situações reais, é frequente observarem-se perfis com 

geometria diferente, em que a concentração máxima de cloretos ocorre no interior do betão (Figura 8c). 

O perfil de cloretos apresentado na Figura 8c é representativo de uma amostra retirada de um betão 

sujeito a ciclos de molhagem/secagem, onde se observam duas zonas distintas, governadas por 

diferentes mecanismos de ingresso de cloretos. À esquerda do eixo a tracejado, ocorre uma zona de 

convecção, onde predomina o mecanismo de absorção capilar através da rede de poros capilares, e à 

direita do respectivo eixo, ocorre uma zona de difusão governada pelo mecanismo de difusão iónica 

de acordo com a 1ª e 2ª lei de Fick (subcapítulo 2.4.4). No final da zona de convecção é possível notar 

que o máximo da concentração de cloretos foi atingido. Esta zona corresponde à interface entre a zona 

sujeita a ciclos de molhagem/secagem (zona de convecção), localizada na região mais próxima da 

superfície do betão, e a região que possui uma maior estabilidade no grau de saturação dos poros e 

permite o fluxo de iões através de diferenças no gradiente de concentração (zona de difusão) (Balestra 

et al., 2019a). O ingresso de outras substâncias ou a carbonatação também podem alterar a capacidade 

de fixação conduzir a variações semelhantes na curva representativa do perfil de cloretos. 

2.4.4. Leis de difusão 

A difusão é o mecanismo de transporte predominante na penetração de cloretos no betão. Esta ocorre 

quando existem diferenças de concentração de cloretos, entre diferentes áreas do betão, consistindo no 

movimento de iões através da solução dos poros. Isso implica que haja a presença de um meio líquido 

(Poulsen e Mejlbro, 2006). Em ambiente marítimo este mecanismo tem maior preponderância na região 

submersa, XS2, importância moderada na zona de rebentação e maré, XS3, e menor relevância na zona 

atmosférica, XS1. Por fim, há que realçar as propriedades mais influentes neste mecanismo, 

nomeadamente a estrutura porosa, a sua dimensão e interconectividade e o teor de humidade 

(Costa, 1997; Kropp, 1995; Bertolini et al., 2004; Neville, 1995). 

A 1ª lei de Fick usualmente utilizada para modelar a carbonatação, estabelece que a transferência de 

massa (Fluxo F), por área unitária e unidade de tempo é proporcional ao gradiente de concentração 

¶c/¶x, na direcção perpendicular à secção definida (Eq.2.1). A constante D representa o coeficiente de 

difusão em m2/s e o sinal negativo indica que a difusão ocorre da secção onde a concentração é maior 

para a de menor concentração (Poulsen e Mejlbro, 2006). 
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𝐹 = −𝐷
𝜕𝑐
𝜕𝑥 (2.1) 

Na 2ª lei de Fick (Mangat e Molloy, 1994) considera-se que a difusão nas estruturas de betão rege-se em 

regime não estacionário e, como tal, o fluxo que depende do tempo, t, é igual à variação da 

concentração, c, por unidade de tempo. Aplicando a primeira lei de Fick à segunda lei de Fick obtém-

se a equação Eq.(2.2), assumindo que D é constante ao longo da profundidade. 

𝜕𝑐
𝜕𝑡 = 𝐷

𝜕U𝑐
𝜕𝑥U (2.2) 

2.4.5. Modelação de penetração de cloretos 

Tendo em consideração que a difusão é o mecanismo predominante no ingresso de cloretos no betão, 

é usual recorrer às leis de Fick, enunciadas em 2.4.4, para se modelar a penetração de cloretos no betão. 

A aplicação das leis de Fick na difusão de cloretos foi inicialmente proposta por Collepardi et al. (1970). 

Por resolução da equação diferencial Eq.(2.2) é possível obter Eq.(2.3) (Poulsen e Mejlbro, 2006; 

Bogas, 2011). 

𝐶(𝑥, 𝑡) = 𝐶/ + (𝐶0 − 𝐶/) X(1 − erf)
𝑥

2^𝐷'(. 𝑡
` (2.3) 

Onde c(x,t) representa o teor de cloretos à profundidade x e instante t (kg/m3), o Ci o teor inicial de 

cloretos no betão (kg/m3), Cs o teor de cloretos na superfície (kg/m3), x a profundidade (m), Dcl o 

coeficiente de difusão (m2/s), t o tempo de exposição (s) e erf a função de erro. 

Neste modelo assume-se que o coeficiente de difusão e a concentração superficial de cloretos não 

variam com tempo. No entanto, a experiência demonstra que estes coeficientes variam com o tempo, 

em especial o coeficiente de difusão, Dcl (Poulsen e Mejlbro, 2006). Mangat e Molloy (1994) demonstram 

que o coeficiente de difusão varia com o tempo e propõe a seguinte equação para a evolução de Dcl, 

D'( = 𝐷/ × 𝑡@3cd, onde Di é o valor do coeficiente de difusão inicial, t é o tempo em segundos e ncl é um 

coeficiente empírico de idade, dependente da composição do betão e das condições de exposição.  

Para se ter em consideração a dependência no tempo do coeficiente de difusão na solução da equação 

de Fick, é necessário integrar Dcl(t) durante o tempo de exposição. Como tal, Dcl na Eq.(2.3) deve ser 

substituído por um coeficiente de difusão aparente, Dcl,a, que representa uma espécie de difusão média 

do betão, durante o tempo de exposição, responsável pelo perfil de cloretos observado a uma dada 

idade. 

O coeficiente ncl pode ser estimado a partir da análise de perfis de cloretos a diferentes idades e o Dcl,a 

a inserir na expressão Eq.(2.3), pode ser dado por Dcl,0.(t0/t)ncl, em que Dcl,o é o coeficiente de difusão 

determinado num perfil de cloretos, no instante t0 (Bogas, 2011). Uma das grandes dificuldades dos 

modelos de previsão está relacionada com a definição rigorosa do coeficiente de idade, visto que este 
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coeficiente é afectado por vários factores, entre os quais, o ambiente de exposição (Bogas, 2011; 

Chlortest, 2005). 

O modelo Lightcon, desenvolvido em 1995, admite a concentração superficial de cloretos constante e o 

coeficiente de difusão variável no tempo (Helland, 2000; Poulsen e Mejlbro 2006), sendo regido pela 

expressão Eq.(2.4), em que ncl é o coeficiente de idade e as restantes variáveis são as referidas 

anteriormente. 

c(x,t)=ci+(cs-ci).

⎣
⎢
⎢
⎡
erfc

⎝

⎛ x

2.jDcl,R.(tR)klm.t1-klm
⎠

⎞

⎦
⎥
⎥
⎤
 (2.4) 

2.4.6. Coeficiente de difusão 

O coeficiente de difusão é essencialmente considerado como o principal parâmetro para definir a 

resistência de um betão à penetração de cloretos. Aplicando as leis de Fick, como observado em 2.4.5, 

este parâmetro pode ser utilizado para estimar a profundidade que os cloretos atingem ao fim de um 

determinado tempo (Dhir et al., 1990). 

O coeficiente de difusão determinado em laboratório, pode apresentar diferentes valores consoante o 

tipo de ensaio que é utilizado, visto que a difusão pode ocorrer em regime estacionário ou não 

estacionário, diferentes condições de exposição, distintas capacidades de fixação de cloretos, sobre 

influência de outros iões, etc. Os três tipos de ensaios de difusão normalmente utilizados são os ensaios 

de difusão em regime estacionário, de difusão em regime não estacionário e de migração (Basheer et 

al., 2001). Estes ensaios apresentam vantagens e desvantagens, sendo os ensaios não estacionários mais 

demorados, mas os que traduzem condições mais próximas da realidade, ao passo que os ensaios de 

migração são os mais expeditos e adequados para uma avaliação rápida da resistência à penetração de 

cloretos do betão. A forma mais rigorosa de se determinar o coeficiente de difusão é através da análise 

direta de perfis de cloretos sobre o betão a analisar, conforme 2.4.3, nas condições reais de exposição 

em que este se insere. 

De acordo com Bertolini et al. (2004), em regime estacionário, Dcl varia entre 10-14 e 10-11 m2/s e em regime 

não estacionário, varia entre 10-13 e 10-11 m2/s. Apenas os ensaios em regime não estacionário têm em 

conta a possível influência da capacidade de fixação de cloretos. No entanto, estes ensaios são bastante 

morosos no tempo o que tem levado os investigadores, segundo a literatura, a adotarem o teste de 

migração por produzir resultados fidedignos e rápidos. 

Segundo Song et al. (2008) a hidratação progressiva do betão é responsável pela variação do coeficiente 

de difusão com o tempo, pois a hidratação do cimento torna a estrutura de poros mais densa 

dificultando a difusão dos iões de cloreto para o interior do betão. Para além da hidratação do betão ao 

longo do tempo, a redução do coeficiente de difusão ao longo do tempo deverá estar associada à acção 
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de outros mecanismos que actuam durante a exposição do betão, como a troca de iões com a água do 

mar (Bogas, 2011; EuroLightCon R3, 1999). Assim, caraterísticas como a relação água/ligante, o tipo de 

ligante, o método de cura, a proximidade ao mar, o teor de humidade, a quantidade de vazios, o 

ambiente em que está inserido e o tipo de adições, podem afectar de forma significativa o coeficiente 

de difusão e o coeficiente de idade. 

O estudo realizado por Jang et al. (2011), que se debruça sobre o efeito da fendilhação no coeficiente de 

difusão, revela que esta não tem efeito no coeficiente até atingir fendas superiores a 80µm. O efeito da 

adição de cinzas volantes e o aumento da resistência à compressão do ligante, provocam a diminuição 

do coeficiente de difusão, para baixos níveis de fendilhação, o que acontece de igual forma quando o 

betão não se encontra fendilhado. Por fim, este mostra ainda que a dimensão máxima do agregado ser 

de 13 ou 25mm não tem impacto significativo no coeficiente de difusão. Já Leng et al. (2000) reportam 

que para betões de elevado desempenho, o coeficiente de difusão diminuí com a adição de cinzas 

volantes e escórias de alto forno, e aumenta com o incremento da relação a/c. O coeficiente de difusão 

obtido para betões com estas adições é inferior a 10-13 m2/s. 

2.4.7. Concentração superficial de cloretos 

A concentração de cloretos na superfície do betão (Cs) depende da composição do cimento, da 

localização da estrutura e da zona particular em análise, das condições micro-ambientais, da orientação 

da superfície, da exposição aos ventos predominantes, da precipitação e do tempo de exposição 

(Bertolini et al., 2004). Visto que em ambiente marítimo os vários processos de transporte podem 

interagir, tais como a absorção capilar e a difusão, Cs apresenta diferenças consoante a classe de 

exposição XS, definidas na NP EN 206 (2017) em que se insere a estrutura (Ann et al., 2009). 

No que respeita à classe de exposição XS1 (zona atmosférica), a concentração superficial de cloretos é 

influenciada pelo rumo predominante do vento, distância à orla costeira, altura dos elementos, 

deposição de poeiras contaminadas, exposição à água das chuvas e temperatura (Costa, 1997). Liu et 

al. (2018) nos seus estudos sobre a península de Dapeng, China, reportaram uma queda exponencial da 

Cs após 100 m da costa e um aumento significativo com a altura absoluta entre –10 a 20 m, perdendo 

importância acima desta cota. Numa investigação inserida na região de Paraíba, Brasil, Meira et al. 

(2017) reportam que existe uma queda exponencial da Cs após os 10m de altitude, tendo em conta uma 

velocidade do vento superior a 3 m/s. 

Dentro da zona submersa, XS2, segundo Bertolini et al. (2004) o teor de cloretos na superfície tende a 

estabilizar ao fim de um curto período de tempo. De facto, nesta região existe um equilíbrio entre os 

cloretos fixos e os cloretos livres, sendo que o transporte ocorre de forma relativamente rápida para o 
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interior do betão. No entanto, em Chlortest (2005) são referidos casos em que Cs aumenta com o tempo, 

apesar de não ser apresentada uma explicação para o facto. 

A zona de rebentação ou XS3 apresenta os valores de Cs mais elevados, que vão aumentando com o 

tempo. Durante a molhagem, a água que transporta os cloretos ao atingir o betão seco será absorvida 

por absorção capilar. Quando se dá a secagem, a água nos poros evapora deixando para trás os cloretos. 

Na molhagem seguinte, a água que penetra posteriormente traz mais iões que fazem aumentar a 

concentração local de cloretos e o arraste de cloretos para áreas ainda mais interiores do betão. Ou seja, 

a Cs vai aumentando ao longo dos ciclos de molhagem/secagem. Estes factores estão ainda dependentes 

do tipo de cimento, da capacidade de fixação de cloretos, absorção e permeabilidade ao vapor de água 

do betão (Song et al., 2008; Pang e Li, 2016). 

De referir ainda que as superfícies expostas às águas da chuva estão sujeitas a lavagem superficial, 

diminuindo a concentração superficial de cloretos face ao interior do betão. Tal situação aplica-se às 

classes de exposição XS1 e XS3. Finalmente, a carbonatação ao contribuir para a destruição do sal de 

Friedel e à consequente libertação de cloretos previamente ligados a compostos da pasta de cimento, 

provoca um aumento da concentração de iões de cloretos livres (Bertolini et al. 2004; Neville, 1995; 

Bogas, 2011). 

 Vida útil 

De acordo com o fib 34 (2006), a vida útil de uma estrutura assume-se como o período em que a 

estrutura, ou parte desta, é utlizada para o seu prepósito com a manutenção já antecipada, mas sem ter 

de recorrer a reparações com custos avultados. Nas últimas décadas o conceito de vida útil tem sido 

considerado nas várias normas internacionais no sentido de se definirem critérios para a avaliação da 

durabilidade das estruturas de betão armado. 

A nível nacional, a especificação LNEC E 465 (2005) propõe uma análise de desempenho para a vida 

útil de betões sujeitos a corrosão induzida por carbonatação ou ataque de cloretos, sendo uma extensão 

ao proposto na NP EN 206 (2017). 

Tendo em conta as crescentes preocupações com a durabilidade, a NP EN 1990 (2009) apresenta 5 

categorias de vida útil indicadas no Quadro 1, igualmente consideradas na especificação LNEC E 465 

(2005). 

Quadro 1 — Categorias de vida útil. (NP EN 1990, 2009). 

Categorias Vida útil (anos) Exemplos 
1 10 Estruturas temporárias 
2 10 a 25 Partes estruturais substituíveis 
3 15 a 30 Estruturas para a agricultura e semelhantes 
4 50 Edifícios e outras estruturas comuns 
5 100 Edifícios monumentais, pontes e outras obras de arte 
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Na determinação da vida útil, as análises de desempenho têm por base a definição de um determinado 

nível de deterioração. A NP EN 1990 (2009) avança com a definição de estados limite para alcançar este 

objectivo. Os estados limite últimos (ELU) que fazem referência à segurança das pessoas e bens, e os 

estados limite de serviço (ELS) que estão associados à funcionalidade da estrutura, aparência e conforto. 

O dimensionamento com base nos estados limite, requer que a função de estado limite seja definida 

como a diferença entre a resistência, (R), e as acções, (S), ambas em função do tempo. Esta inequação 

terá de ser positiva ao longo do tempo de vida útil definido, para que a estrutura seja considerada apta 

dentro do propósito em que foi criada (Bertolini et al., 2004). 

𝑔(𝑅, 𝑆, 𝑡) = 𝑅(𝑡) − 𝑆(𝑡) > 0 (2.5) 

Uma das grandes dificuldades das análises de desempenho está na definição de modelos 

suficientemente rigorosos e fiáveis que sejam capazes de descrever de forma razoável o processo de 

deterioração do betão ao longo do tempo. No caso da corrosão induzida por cloretos, a E 465 (2005) 

recorre ao modelo proposto por Tuutti (1982), que é aceite pela literatura como uma boa aproximação 

da evolução deste mecanismo de deterioração do betão ao longo do tempo (Bogas 2011). Neste caso o 

tempo de vida útil é dividido em 2 períodos (Figura 9) em que o período de iniciação corresponde ao 

tempo que leva os cloretos a ingressarem no betão e a criarem as condições, para que haja a 

despassivação das armaduras. Por sua vez, o período de propagação corresponde ao tempo que decorre 

entre a despassivação do aço e o atingir de um determinado estado limite (Tuutti, 1982). Convém referir 

que cada estrutura tem períodos de iniciação e propagação diferentes, variando com o meio em que a 

estrutura se insere, o que implica uma análise pormenorizada para cada situação, aquando da 

construção deste modelo. 

 
Figura 9 — Modelo de degradação do betão armado. (E 465, 2005) 

No caso da penetração de cloretos, o período de iniciação corresponde ao tempo que leva os cloretos a 

ingressarem no betão e a criarem as condições, para que haja a despassivação das armaduras. Por sua 

vez o período de propagação, corresponde ao tempo demora entre a despassivação do aço, e a atingir-se 

um determinado estado limite (Tuutti, 1982). Convém referir que cada mecanismo de deterioração tem 

períodos de iniciação e propagação diferentes, variando de igual forma com o meio em que a estrutura 
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se insere, o que implica uma análise pormenorizada para cada situação aquando da construção deste 

modelo. 

Na especificação LNEC E 465 (2005) o estado limite de serviço para a análise da durabilidade é definido 

pelo início da fendilhação do betão de recobrimento, devido à corrosão das armaduras. A especificação 

procura garantir que a vida útil, tL, avaliada através do modelo de desempenho, seja superior à vida 

útil pretendida, tg (Eq.2.6). Para tal, recorrendo ao conceito de factor de segurança, é definido um factor 

global, g, que permite transformar a estimativa de vida útil determinada de forma prescritiva, numa 

análise semi-probabílistica. 

𝑡x − 𝑡# > 0 (2.6) 

Para determinar este factor g, que tem por base a teoria da fiabilidade, a E 465 (2005) faz referência às 3 

classes de consequência definidas na NP EN 1990 (2009), fazendo-as corresponder às classes de 

fiabilidade RC3, RC2 e RC1, que por sua vez têm associados a estas, os índices de fiabilidade, b, e as 

probabilidades do estado limite não ser excedido, conforme indicado no Quadro 2 (Bogas, 2011). No 

Anexo I apresenta-se de forma resumida os principais passos considerados nesta metodologia para a 

análise da vida útil de betões sujeitos a corrosão induzida por cloretos, e que será aplicada no presente 

trabalho. O modelo de degradação adoptado nesta metodologia tem por base o modelo de penetração 

traduzido pela equação Eq.(2.4). 

Quadro 2 — Factor de segurança g. (E 465, 2005). 

Classe de 
consequência 

Classe de 
fiabilidade 

Índice de 
fiabilidade b 

Probabilidade g 

CC3 RC3 2 2,3x10-2 2,8 
CC2 RC2 1,5 6,7x10-2 2,3 
CC1 RC1 1,2 12x10-2 2 

De forma simplificada e mais expedita, a análise de vida útil pode ser abordada de forma prescritiva. 

Na norma NP EN 206 (2017), através do seu anexo F, é sugerido uma abordagem prescritiva para a 

avaliação da durabilidade do betão, em que, para cada classe de exposição, são recomendados valores 

mínimos de composição (relação a/c e dosagem de cimento), classe de resistência e espessura de 

recobrimento, de modo a que o betão inserido nas estruturas de betão armado tenha uma vida útil 

expectável superior a 50 anos. Visto que na NP EN 206 (2017) é apenas considerado o caso particular 

de betão com cimento tipo I, a especificação LNEC E 464 (2005) faz a extensão a esta norma, 

prescrevendo valores mínimos para os vários tipos de cimento previstos na NP EN 197-1 (2012). Esta 

norma também será considerada no presente trabalho, tendo em consideração os resultados obtidos 

em diferentes estruturas reais expostas a vários anos de ataques de cloretos.  
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3. Campanha experimental 

 Introdução 

Neste capítulo, é descrita a campanha experimental efectuada, tendo por base a análise do 

comportamento ao ataque de cloretos de elementos de betão de construções existentes em alguns portos 

da costa nacional, sujeitos a diferentes condições de exposição. Esta incluí os portos escolhidos e os 

elementos de betão onde foram recolhidas as amostras, bem como os ensaios empreendidos. Será feita 

alusão às normas utilizadas para a realização dos ensaios, bem como a caracterização dos elementos 

analisados, com vista à determinação da resistência à penetração de cloretos das estruturas de betão 

portuárias. 

A recolha de amostras e os ensaios efectuados, foram realizados com o apoio do Laboratório de 

Construção, do Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura do Instituto Superior Técnico e do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 

 Planeamento 

A campanha experimental foi desenvolvida em três fases distintas. Numa primeira fase, foi efectuado 

um trabalho de pesquisa e selecção de estruturas de betão armado portuárias, localizadas na zona 

centro e sul do território nacional, que seriam alvo de análise no presente estudo. No processo de 

selecção teve-se em consideração o acesso aos elementos de betão, as suas condições de exposição, a 

autorização por parte das autoridades responsáveis pelas estruturas a analisar e, se possível, a 

existência de informação sobre as características dos betões. Esta foi uma das maiores dificuldades deste 

trabalho, visto que não foram disponibilizados dados relevantes sobre as características e composições 

dos betões. 

Numa segunda fase, foi realizada a recolha das amostras, nas zonas previamente selecionadas e 

acordadas com a entidade responsável pelas construções. A recolha de amostras envolveu a extracção 

de pós a diferentes profundidades, a extracção de carotes e a reparação das zonas intervencionadas. 

Finalmente, na terceira fase procedeu-se à caracterização dos betões em análise dos diferentes portos. 

No Quadro 3 resumem-se os ensaios realizados nas amostras recolhidas. 

Quadro 3 — Ensaios realizados com as amostras recolhidas nos portos. 

Ensaio Documentação normativa 
Extracção de carotes NP EN 12504-1 

Massa volúmica NP EN 12390-7 
Resistência à compressão NP EN 12390-3 / NP EN 13791 

Migração acelerada de cloretos LNEC E463 
Determinação da concentração de cloretos por potenciometria Adaptado de AASHTO T260 
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 Elementos de betão analisados 

Em parceria com a Docapesca, APSS (Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra) e APS 

(Administração dos Portos de Sines e do Algarve), foram selecionados 7 portos e as respectivas zonas 

de recolha de amostras por forma a não causar transtorno às operações diárias dos portos. Em seguida 

indicam-se os portos seleccionados, que fazem parte da costa oeste e sul de Portugal (Figura 10): o Porto 

da Nazaré; o Porto de Pesca de Sesimbra; o Porto de Pesca de Setúbal; o Porto de Pesca de Sines; o Porto 

de Pesca da Baleeira (Sagres); o Porto de Pesca do Alvor; o Porto de Pesca de Quarteira. 

 
Figura 10 — Localização dos portos onde foram recolhidas as amostras. 

O comportamento dos betões ao ataque de cloretos foi analisado em zona de molhagem e secagem, 

XS3, distinguindo as zonas de salpicos e zonas de maré. As condições de exposição seleccionadas 

tiveram em consideração a severidade do ataque de cloretos e a possibilidade de acesso e realização 

dos ensaios. De facto, apesar de relevante, não foi possível abranger elementos de betão em zona 

submersa, XS2, devido às limitações de meios técnicos para a recolha de amostras nestas condições. 

Importa ainda referir que as amostras recolhidas neste estudo foram obtidas de zonas protegidas em 

que o mar é relativamente calmo, apresentando fraca ondulação. As carotes foram recolhidas em zonas 

de salpicos, em que de acordo com a especificação LNEC E 465 (2005) e a NP EN 206 (2017), são 

enquadráveis na classe de exposição XS3. Seguidamente serão apresentadas as estruturas selecionadas 

e a localização detalhada das várias amostras recolhidas para análise (Figura 11 à Figura 23). 

3.3.1. Porto da Nazaré 

O Porto de Nazaré, inicialmente inaugurado a 3 de Setembro de 1983, encontra-se virado a Oeste, sendo 

composto por uma baía interna que liga ao Oceano Atlântico através de uma zona protegida pelos 

molhes exteriores, formando uma entrada com cerca de 100 m de largura. O local seleccionado para a 

recolha de amostras foi o paredão que delimita a rampa de acesso (Figura 11). 
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Figura 11 — Porto da Nazaré. 

A estrutura analisada entra-se protegida dentro da baía artificial criada pelo porto, onde a superfície 

escolhida para a recolha de pós fica virada a noroeste (NO), com o vento predominante de noroeste 

(NO), o que implica que esta se encontre directamente exposta ao vento. Devido à impossibilidade de 

acesso à zona de marés, apenas foram recolhidos pós na zona de salpicos, identificado na Figura 12 

como Nazaré ZS. A extracção de carotes foi feita na direcção vertical, perpendicularmente à superfície 

de betão, no ponto identificado na mesma figura. 

 
Figura 12 — Zonas de recolha de pós e carotes no Porto da Nazaré. 

3.3.2. Porto de Pesca de Sesimbra 

O Porto de Pesca de Sesimbra, que teve a sua primeira fase de construção na segunda metade da década 

de 40, encontra-se protegido pela baía de Sesimbra, estando em directo contacto com o Oceano 

Atlântico. Este porto encontra-se circunscrito por um molhe que nasce em poente e se estende para 

nascente. O local selecionado de recolha de amostras foi a ponte-cais nº3 construída em 2011 (Figura 

13). 
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Figura 13 — Porto de Pesca de Sesimbra. 

Na ponte-cais nº3, a zona de recolha de amostras foi o encontro entre a ponte-cais e o paredão, mais 

precisamente a sua superfície virada a sul (S), com o vento predominante de nordeste (NE), o que 

significa que o betão não está frequentemente sujeito à acção do vento, ficando este relativamente 

protegido dos iões cloreto transportados pelo ar. Tal como se apresenta na Figura 14, foi feita a recolha 

de pós na zona de salpicos e na zona de maré, identificados respectivamente como Sesimbra ZS e 

Sesimbra ZM. A recolha de carotes foi efectuada na direcção horizontal, perpendicularmente à 

superfície de betão, tal como é identificado. 

 
Figura 14 — Zonas de recolha de pós e carotes no Porto de Sesimbra. 

3.3.3. Porto de Pesca de Setúbal 

O Porto de Pesca de Setúbal terminou a sua primeira fase de construção em 1934, situando-se na foz do 

rio Sado, que serve de ligação ao Oceano Atlântico. Este porto é privilegiado pela protecção que a foz 

lhe proporciona, sendo circundado por dois molhes de enrocamento e um cais exterior de betão 

armado. Construída em 2001, a Ponte-cais nº2 foi o local escolhido para a recolha de amostras (Figura 

15). 

Sesimbra ZM

Carotes

Estrutura

N

Sesimbra ZS



 27 

 
Figura 15 — Porto de Pesca de Setúbal. 

O local selecionado para a recolha de amostras na ponte-cais nº2 de Setúbal, está virado a oeste (O), 

com ventos predominantes provenientes de norte (N). No entanto, o facto de existir um paredão 

paralelo à ponte-cais, que se estende para lá desta, proporciona-lhe alguma protecção. Na Figura 16 

estão identicados como Setúbal ZS o local de recolha de pós na zona de salpicos e como Setúbal ZM o 

local de recolha na zona de maré. A extracção de carotes foi efectuada verticalmente à superfície do 

betão, conforme identificado na Figura 16. 

 
Figura 16 — Zonas de recolha de pós e carotes no Porto de Setúbal. 

3.3.4. Porto de Pesca de Sines 

O Porto de Pesca de Sines, construído nos anos 70, localiza-se na baía de Sines, protegido por um molhe 

de enrocamento, estando directamente ligado ao Oceano Atlântico. O caís sul do porto de pescas, 

construído em 2001, foi o local escolhido para a recolha das amostras (Figura 17). 
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Figura 17 — Porto de Pesca de Sines. 

O caís sul do porto de pescas possui escadas de acesso ao mar, para facilitar o acesso aos barcos dos 

pescadores. Desse modo, aproveitaram-se as escadas para acesso à superfície de betão sujeita à recolha 

de pós (Figura 18). A superfície de betão virada a nordeste (NE) é sujeita a vento predominante de 

oeste (O). Na Figura 18 apresenta-se a zona seleccionada para a extracção de carotes (extracção vertical 

à superfície de betão), tal como a área de recolha de pós na zona de salpicos e na zona de maré 

identificadas como Sines ZS e Sines ZM, respectivamente. 

 
Figura 18 — Zonas de recolha de pós e carotes no Porto de Sines. 

3.3.5. Porto de Pesca da Baleeira (Sagres) 

Directamente ligado ao Oceano Atlântico, o Porto de Pesca da Baleeira (Sagres) construído em 1978, 

está situado na ligação entre o Mar do Algarve e o Oceano Atlântico. O Porto encontra-se protegido 

pela baía natural onde se insere e por um pontão, construído em betão armado. Este pontão, erguido 

em 1992, tem um molhe de protecção ao longo de todo o seu comprimento, tendo sido o local 

selecionado para a recolha de amostras (Figura 19). 
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Figura 19 — Porto de Pesca da Baleeira (Sagres). 

No pontão, a área escolhida para análise foi a zona junto ao farol, situado no final deste. A superfície 

de recolha de amostras fica virada a noroeste (NO), para o interior do porto. O vento predominante 

vem de noroeste (NO), directamente alinhado com a estrutura. Porém, o efeito do vento é mitigado 

pelo enrocamento presente ao longo de toda a estrutura. A superfície de betão escolhida para análise 

encontra-se igualmente protegida por este enrocamento (Figura 20), com recolha de amostras de pós 

da zona de salpicos, identificada como Sagres ZS e amostras da zona de maré, apelidada de Sagres ZM. 

A extração de carotes foi efectuada verticalmente à superfície do betão, no local identificado na Figura 

20. 

 
Figura 20 — Zonas de recolha de pós e carotes no Porto de Sagres. 

3.3.6. Porto de Pesca do Alvor 

O Porto de Pesca do Alvor encontra-se situado dentro da ria de Alvor, que serve de protecção às águas 

do Oceano e à agitação marítima. Este porto é composto por duas rampas de acesso em betão, 

intervaladas por um pontão de betão armado, onde se insere o local escolhido para a recolha das 

amostras (Figura 21). 
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Figura 21 — Porto de Pesca do Alvor. 

No local analisado, a superfície de betão selecionada fica virada a sudoeste (SO), com o vento 

predominante de noroeste (NO), o que reduz a acção dos iões cloreto transportados pelo ar. Neste 

pontão apenas foram recolhidas amostras de pós na zona de salpicos, pois o acesso à zona de maré 

mostrou-se impossível. Na Figura 22, identifica-se o local de recolha de pós da zona de salpicos, como 

Alvor ZS. Os carotes foram extraídos na direcção vertical, no local indicado na Figura 22. 

 
Figura 22 — Zonas de recolha de pós e carotes no Porto do Alvor. 

3.3.7. Porto de Pesca de Quarteira 

Orientado a Sul, o Porto de Pesca de Quarteira, está directamente ligado ao Oceano Atlântico. A entrada 

deste porto é protegida por dois pontões de enrocamento exteriores e um pontão interno, também 

construído em enrocamento. Inaugurado em 1999, toda a área em terra foi construída em betão armado, 

sendo que a zona escolhida para a recolha de amostras foi o paredão que limita a rampa de acesso 

(Figura 23). 
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Figura 23 — Porto de Pesca de Quarteira. 

O local escolhido para fica virado a oeste (O), com o vento predominante de noroeste (NO), o que 

agrava a condição de exposição a iões cloreto. Foram recolhidas amostras de pós em zona de salpicos 

e em zona de maré, identificadas na Figura 24 como Quarteira ZS e Quarteira ZM, respectivamente. Na 

recolha de carotes evitou-se abranger superfícies pintadas ou protegidas. A recolha de carotes foi 

realizada verticalmente à superfície do betão, na área identificada na Figura 24. 

 
Figura 24 — Zonas de recolha de pós e carotes no Porto de Quarteira. 

3.3.8. Idade das estruturas, localização dos pós e caracterização da água do mar 

De acordo com as informações recolhidas, no Quadro 4 resumem-se as idades dos vários elementos de 

betão sujeitos a análise em cada um dos portos. 

Quadro 4 — Idade das amostras recolhidas, em anos, referente a 2018. 

Porto Idade (Anos) 
Alvor 13 

Quarteira 19 
Sagres 26 
Sines 17 

Sesimbra 7 
Setúbal 17 
Nazaré 13 

Quarteira ZS

Quarteira ZM
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N
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No Quadro 5, resumem-se as coordenadas geográficas, a altitude (em relação ao nível médio da água 

do mar) e a distância à linha de costa das amostras de pós e das carotes recolhidas. 

Quadro 5 — Dados de localização das amostras. 

Porto (localidade) Coordenadas geográficas 
Altitude 

(m) 
Distância à linha 

de costa (m) 
Nazaré Carotes 39º34'57,57'' N 9º04'22,95'' W 5 1 

Nazaré ZS 39º34'56,75'' N 9º04'23,67'' W 4 1 
Sesimbra Carotes 38º26'15,04'' N 9º06'49,14' W 1 0 

Sesimbra ZS 38º26'15,04'' N 9º06'49,26' W 3 0 
Sesimbra ZM 38º26'15,04'' N 9º06'49,21' W 1 0 

Setúbal Carotes 38º31'08,70'' N 8º53'56,09'' W 3 1 
Setúbal ZS 38º31'08,74'' N 8º53'56,18'' W 2 0 
Setúbal ZM 38º31'08,70'' N 8º53'56,17'' W 1 0 

Sines Carotes 37º57'05,49'' N 8º52'15,53'' W 5 2 
Sines ZS 37º57'05,42'' N 8º52'15,33'' W 3 1 
Sines ZM 37º57'05,43'' N 8º52'15,53'' W 1 1 

Sagres Carotes 37º00'42,31'' N 8º55'28,13'' W 5 2 
Sagres ZS 37º00'42,32'' N 8º55'28,16'' W 4 0 
Sagres ZM 37º00'42,32'' N 8º55'28,16'' W 2 0 

Alvor Carotes 37º07'38,25'' N 8º35'48,56'' W 5 1 
Alvor ZS 37º07'38,51'' N 8º35'47,95'' W 2 3 

Quarteira Carotes 37º04'10,53'' N 8º06'37,95'' W 3 1 
Quarteira ZS 37º04'10,42'' N 8º06'38,04'' W 2 1 
Quarteira ZM 37º04'10,09'' N 8º06'38,20'' W 1 1 

Para a caracterização química da água do mar foram escolhidos 4 portos que proporcionassem uma 

razoável caracterização da costa portuguesa, tendo em vista a determinação da concentração de iões de 

cloretos. As análises foram realizadas no Laboratório de análises químicas do Instituto Superior 

Técnico, apresentando-se no Quadro 6 os respectivos resultados. 

Quadro 6 — Concentração de cloretos nas amostras de água recolhidas. 

Porto Concentração (g/l) 
Alvor 18 
Sines 16 

Sesimbra 20 
Nazaré 20 

De acordo com a especificação LNEC E 465 (2005), a concentração média de cloretos na água do mar 

em Portugal, é cerca de 21 g/l, com a salinidade na foz dos rios a variar conforme as marés (trata-se do 

caso de Alvor). 

3.3.9. Extracção de carotes 

A extracção de carotes foi realizada segundo a norma NP EN 12504-1 (2009). As carotes foram extraídas 

com o recurso à máquina caroteadora Hilti DD130, com uma broca de 95 mm. O local de recolha foi 

escolhido longe de quaisquer juntas ou arestas do elemento de betão, em superfícies não danificadas, 

tendo sido necessário a utilização de um detector de armaduras, de modo a evitar a sua intercepção. 

Os carotes foram retirados perpendicularmente à superfície, com diâmetro de 94 mm e comprimento 
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variável, devido à variabilidade do elemento do betão e à capacidade da caroteadora de executar a 

carote. Devido à ausência de meios no local, houve a necessidade de recorrer a um gerador elétrico, 

Honda EU20i e a uma bomba de água submersível, Sterwins 400RW-3, que possibilitou a bombagem de 

água do mar, para o arrefecimento da máquina caroteadora. As carotes após extraídas, foram banhadas 

em água doce, por forma a evitar que houvesse contaminação por parte do sal, presente na água 

bombeada. 

 
Figura 25 — Extracção de carotes: (a) caroteadora Hilti DD130; (b) carotes extraídos. 

O número e dimensões das carotes recolhidas, apresentam-se no Quadro 7. Foram retirados de cada 

porto 3 carotes, sendo que no caso particular dos Portos de Pesca de Setúbal e Nazaré, houve a 

necessidade de extrair carotes extra, pois foi atingida a armadura e o processo teve de ser recomeçado. 

No entanto, essas mesmas carotes foram aproveitadas para análise. O número de carotes recolhidas foi 

condicionado pela operacionalidade da máquina caroteadora e pelo acordado com a entidade 

responsável dos portos, visando evitar causar danos excessivos nos elementos de betão em causa. 

 
Figura 26 — Carotes extraídos: (a) carotes recolhidas na costa Oeste Portuguesa; (b) carotes recolhidas na costa 

Sul Portuguesa. 

 

(a) (b)

(a) (b)
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Quadro 7 — Identificação e medidas das carotes extraídas. 

Porto Identificação 
das amostras 

Data de 
extracção 

Diâmetro Ø 
(mm) 

Comprimento (mm) 
Máx. Mín. 

Alvor 
1 

16/10/2018 94 
237 237 

2 222 222 
3 245 245 

Quarteira 
1 

16/10/2018 94 
237 221 

2 258 258 
3 261 253 

Sagres 
1 

17/10/2018 94 
249 215 

2 159 144 
3 213 166 

Sines 
1 

17/10/2018 94 
200 186 

2 255 255 
3 288 288 

Sesimbra 
1 

18/10/2018 94 
250 250 

2 250 250 
3 335 335 

Setúbal 

1 

19/10/2018 94 

250 250 
2 310 310 
3 287 287 
4 300 300 
5 117 90 

Nazaré 

1 

19/10/2018 94 

300 300 
2 272 255 
3 95 95 
4 99 99 
5 101 101 
6 102 102 

 Caracterização física e mecânica 

Neste subcapítulo descreve-se os procedimentos experimentais adoptados na realização dos ensaios de 

caracterização das carotes recolhidas. Procurou-se determinar a massa volúmica (caracterização física) 

e a resistência à compressão (caracterização mecânica) dos diferentes betões, sendo a forma mais 

expedita de identificar os vários betões analisados, na falta de informação sobre as suas características 

e composição. 

3.4.1. Massa volúmica 

A massa volúmica do betão, foi determinada tal como se encontra estabelecido na norma NP EN 

12390-7 (2009). Os provetes foram colocados em câmara húmida, submersos em água, durante 15 dias, 

de modo a atingir a saturação. Em seguida procedeu-se à determinação da massa dos provetes imersos 

em água (mimerso, Figura 27b). Posteriormente, os poros se encontram saturados. De seguida, os provetes 

foram secos em estufa ventilada, durante 24h a 105 °C, por forma a determinar a massa seca de acordo 

com a Eq.(3.1). 

𝜌/ =
𝑚"%

𝑚"% −𝑚/12%04
× 𝜌F	[𝑘𝑔/𝑚}] (3.1) 

Onde 𝜌/ é a massa volúmica seca (kg/m3), 𝑚"% a massa do provete seco (kg), 𝑚/12%04 a massa do provete 

saturado imerso em água (kg) e 𝜌F a massa volúmica da água, a 20 °C, tomada como 998 kg/m3. 
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Figura 27 — Determinação da massa volúmica: (a) provetes submersos em água em câmara húmida; 

(b) determinação da massa do provete imerso em água; (c) determinação da massa do provete seco. 

3.4.2. Resistência à compressão 

Os ensaios de determinação da resistência à compressão, foram realizados no laboratório de betões do 

LNEC, sendo executados de acordo com a norma NP EN 12390-3 (2011). O número de amostras 

ensaiadas indicam-se no Quadro 7. A relação entre a dimensão máxima do agregado e o diâmetro da 

carote foi sempre inferior a 1:3, tal como especificado na norma NP EN 12504-1 (2009). De acordo com 

esta norma, as amostras foram mantidas em água a (20 ± 2) °C, durante pelo menos 48h antes da 

realização do ensaio. Os provetes ensaiados foram obtidos por corte, à qual se seguiu a rectificação por 

desgaste das faces. A altura das carotes foi sensivelmente idêntica ao diâmetro dos mesmos, estando 

associados a uma relação altura/diâmetro de 1,0. 

 
Figura 28 — Ensaio à compressão: (a) corte dos provetes; (b) provete submetido a ensaio de resistência à 

compressão. 

Para além da determinação da resistência média à compressão, os betões foram classificados em termos 

de classe de resistência, segundo a NP EN 206 (2017). Para tal, seguiu-se a NP EN 13791 (2008), que 

permite estimar a resistência à compressão do betão in situ caraterística e a respectiva classe de 

resistência. Como referido, os provetes cilíndricos ensaiados têm um comprimento igual ao diâmetro 

nominal, o que, de acordo com a norma, corresponde à resistência à compressão de cubos de 150 mm 

(a) (b) (c)

(a) (b)
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confeccionado e curado nas mesmas condições. A norma avança duas abordagens distintas para a 

determinação da resistência do betão, dependente do número de amostras disponíveis. Como se 

constata no Quadro 7, o número de amostras por porto foi inferior a 15, o que implica a utilização da 

abordagem B da norma, onde a resistência à compressão caraterística é dada pela Eq.(3.2). 

𝑚𝑖𝑛 �
𝑓'.,/0 = 𝑓1(3),/0 − 𝑘
𝑓'.,/0 = 𝑓/0,1234% + 4

 (3.2) 

Onde 𝑓'.,/0 representa a resistência à compressão in situ característica (MPa), 𝑓1(3),/0 a média dos 

resultados de n ensaios da resistência à compressão in situ (MPa), 𝑓/0,1234% o menor resultado do ensaio 

da resistência à compressão in situ (MPa) e k a margem associada ao reduzido número de ensaios. 

A margem k depende no número n de ensaios realizados, sendo que toma os valores apresentados no 

Quadro 8. 

Quadro 8 — Margem k associada ao reduzido número de resultados de ensaio. 

n k 
3 a 6 7 
7 a 9 6 

10 a 14 5 

3.4.3. Composição dos betões 

Não tendo sido possível, como pretendido, obter informações da composição dos betões analisados, 

optou-se por tentar estimar os parâmetros principais da sua composição, nomeadamente o teor de 

cimento e a relação a/c. As únicas informações que foram providenciadas pelas entidades detentoras 

dos portos foram a idade dos elementos estudados, que se apresenta no Quadro 4, e em relação aos 

portos da Nazaré e Sines, o facto de conterem cinzas volantes na sua composição, sem especificar a 

proporção destas na mistura. 

Inicialmente procurou-se estimar o volume de agregado grosso nos betões, através da análise de 

imagens recolhidas em Lupa Dino-Lite Edge Digital Microscope AM7915MZT. Para tal, foram seccionados 

provetes provenientes das carotes e analisada a sua superfície através do software Motic, que permite 

individualizar elementos de tonalidades diferentes. Desse modo, é possível quantificar, de forma 

aproximada, a área de agregado grosso na amostra, e com essa análise a 2D, estimar o volume de 

agregado grosso do betão, por m3, de acordo com a Eq.(3.3). 

𝑉"#,# =
𝐴"#,#

𝐴"#,# + 𝐴"%#
	[m}/m}] (3.3) 

Onde 𝑉"#,# corresponde ao volume de agregado grosso (m3/m3), 𝐴"#,# a área de agregado grosso e 𝐴"%# 

a área de argamassa. Para a estimativa do 𝑉"#,# efectou-se a média de 3 amostras por porto em análise. 

Na Figura 29 encontra exemplificado o funcionamento do software, na identificação do agregado 

grosso (Figura 29b) e da argamassa (Figura 29c). 
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Figura 29 — Superfície perpendicular da carote de Sesimbra digitalizada: (a) provete de ensaio; (b) agregado 

grosso identificado pelo Motic; (c) argamassa identificada pelo Motic. 

Para estimativa do volume de agregado fino, começou-se por selecionar duas amostras do betão em 

análise e colocá-las em imersão durante 48h. Após esse tempo foram pesadas as amostras saturadas 

com a superfície seca e os seus pesos imersos foram igualmente determinados, com o auxílio de uma 

balança hidrostática. O volume de amostra é então determinado de acordo com a Eq.(3.4). 

𝑉"1409%" =
𝑚0"9,00 − 𝑚:/;%4

1000 	[𝑙] (3.4) 

Onde 𝑉"1409%" trata-se do volume da amostra (l), 𝑚0"9,00 a massa da amostra saturada com a superfície 

seca (g) e 𝑚:/;%4 a massa da amostra imersa (g). 

Após determinado o volume, as amostras foram colocadas sob ataque de ácido nítrico (HNO3) durante 

um período de 24h. O ácido reage com o betão decompondo todos os componentes constituídos por 

cálcio, restando apenas o agregado fino siliciosos no final da reacção e outros elementos insolúveis, 

minoritários dos restantes componentes. No final das 24h, as amostras são decantadas removendo 

todos os resquícios de ácido e produtos do ataque. O agregado fino, já lavado, é então colocado em 

estufa, durante 24h, para que seja removida toda a água presente, sendo posteriormente pesado, tal 

como se apresenta na Figura 30. 

 
Figura 30 — Agregado fino de Alvor resultante do ataque de ácido. 

(a) (b) (c)
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Finalmente, o volume de agregado fino pode ser determinado através da Eq.(3.5), considerando que a 

massa volúmica da areia é 2600 kg/m3. 

𝑉"#,8 =
𝑚"#,8

2600 	
[𝑙] (3.5) 

Com 𝑉"#,8 a corresponder ao volume de agregado fino (l) e 𝑚"#,8 à massa de agregado fino (g). 

Para determinar o volume de agregado fino em função do volume de amostra é necessário a aplicação 

da Eq.(3.6). 

𝑉"#,8,"1409%" =
𝑉"#,8

𝑉"1409%"
	[𝑚}/𝑚}] (3.6) 

Onde 𝑉"#,8,"1409%" é o volume de agregado fino por volume de amostra (m3/m3), o 𝑉"#,8 trata-se do 

volume de agregado fino (l) e 𝑉"1409%" o volume de amostra (l). Para a estimativa do 𝑉"#,8,"1409%" 

efectou-se a média das 2 amostras em análise por porto. 

Por sua vez, tendo uma noção do volume de agregado, o volume de pasta pode ser estimado pela 

Eq.(3.7). 

𝑉?"09" = �1 − 𝑉"#,# − 𝑉"#,8,"1409%"� × 1000	[𝑙/𝑚}] (3.7) 

Onde o 𝑉?"09" é o volume de pasta (l/m3), o 𝑉"#,# o volume de agregado grosso (m3/m3) e 𝑉"#,8,"1409%" o 

volume de amostra (m3/m3). 

Sabendo-se o volume de pasta, procede-se em seguida à estimativa da sua porosidade, através da 

Eq.(3.8), tendo por base a determinação prévia do seu volume de absorção de água, de acordo com a 

Eq.(3.9). 

𝑉?4%40@?"09" =
𝐴𝑏𝑠
𝑉?"09"
1000

	[%] (3.8) 

Onde 𝑉?4%40@?"09" é o volume de poros na pasta (%), o 𝐴𝑏𝑠 é a absorção de água (%) e 𝑉?"09" o volume 

de pasta (l/m3). 

𝐴𝑏𝑠 =
𝑚0"9,00 − 𝑚02'4

𝑚0"9,00 − 𝑚:/;%4
	[%] (3.9) 

Com 𝐴𝑏𝑠 a Absorção de água (%), 𝑚0"9,00 a massa da amostra saturada com a superfície seca (g), 𝑚02'4 

a massa da amostra seca (g) e 𝑚:/;%4 a massa da amostra imersa (g). 

Desse modo, é possível determinar o volume real de pasta, descontado dos vazios, conforme a Eq.(3.10). 

𝑉?"09"@0ó(/;40 = 𝑉?"09" ×
(100 − 𝑉?4%40@?"09")

100 	[𝑙/𝑚}] (3.10) 

O 𝑉?"09"@0ó(/;40 é o volume real de pasta, sem vazios (l/m3), o 𝑉?"09" é o volume de pasta (l/m3) e 

𝑉?4%40@	?"09" trata-se do volume de poros na pasta (%). 

Finalmente, o teor de cimento da amostra pode ser determinada por Eq.(3.11). Para tal, admite-se que 

os produtos sólidos de hidratação ocupam um volume igual ao do cimento e da água inicial, 
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descontado de 25,4% (Taylor, 1990; Neville, 1995). Admite-se ainda que a quantidade de água não 

evaporável é na ordem de 23%, tendo em conta a estimativa de água combinada em cada um dos 

componentes do cimento, bem como a sua proporção relativa usual nos cimentos Portland normal 

(Taylor, 1990; Neville, 1995). 

𝑚'/12394 =
𝑉?"09"@0ó(/;40

1000 × 𝜌'/12394
𝜌'/12394
1000 × 0,23 × 𝜑H × (1 − 0,254) + 1

	[𝐾𝑔/𝑚}] 
(3.11) 

Nesta expressão 𝑚'/12394 trata-se do teor de cimento (kg/m3), 𝑉?"09"@0ó(/;40 o volume de pasta efectiva 

(l/m3), 𝜌'/12394 a massa volúmica do cimento (kg/m3) e 𝜑H o coeficiente de hidratação (%). 

Não se conhecendo o coeficiente de hidratação dos betões e não se tendo realizado análises 

termogravimétricas, assume-se de forma conservativa, que o coeficiente de hidratação é 85%. Assume-

se também que a massa volúmica do cimento é 3100 Kg/m3. Com o teor de cimento determinado, é 

possível calcular o volume de água através da Eq.(3.12). 

𝑉á#>" = 1 − �𝑉"#,# + 𝑉"#,8,"1409%" +
𝑚'/12394

3100 + 𝑉B"C/40�	[𝑙/𝑚}] (3.12) 

Onde 𝑉á#>" é o volume de água (l/m3), 𝑉"#,# o volume de agregado grosso (m3/m3), 𝑉"#,8,"1409%" o volume 

de agregado fino em função do volume de amostra (m3/m3), 𝑚'/12394 o teor de cimento (kg/m3) e 𝑉B"C/40 

o volume de vazios (l/m3). 

Finalmente é então possível determinar a relação água/cimento com a Eq.(3.13), onde 𝑎/𝑐 é a relação 

água/cimento, 𝑉á#>" o volume de água (l/m3) e 𝑚'/12394 o teor de cimento (kg/m3). 

𝑎/𝑐 = 	𝑉á#>" ×
1000

𝑚'/12394
 (3.13) 

 Ensaios de caracterização de resistência à penetração de cloretos 

Neste subcapítulo procura-se descrever os procedimentos experimentais utilizados, com vista à 

caracterização da resistência à penetração de cloretos dos diferentes betões recolhidos. Para esse efeito, 

efectuaram-se ensaios de resistência à penetração acelerada de cloretos (RCMT) e ensaios sobre 

amostras de pós recolhidas in situ a diferentes profundidades, de modo a construir perfis de cloretos. 

3.5.1. Ensaios acelerados de migração de cloretos em regime não estacionário 

(RCMT) 

Para determinar os coeficientes de difusão instantâneo dos diferentes provetes, recorreu-se ao ensaio 

acelerado de migração de cloretos em regime não estacionário (RCMT – “Rapid Chloride Migration Test”), 

seguindo a especificação LNEC E 463 (2004), que tem por base o método descrito na norma 

NT BUILD 492 (1999). Este ensaio consiste em submeter provetes a uma diferença de potencial de 10 a 

60V, por forma a forçar, por migração, o transporte dos iões CL– através do betão. 
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Por cada elemento de betão, em cada porto, foram recolhidos 3 provetes das extremidades das carotes 

que se encontravam mais afastados da superfície do betão. Devido à água de corte, todas as amostras 

foram colocadas em câmara seca durante 7 dias. Devido à limitação do diâmetro das coroas utilizadas 

na caroteadora, os provetes apresentavam 94,5 mm de diâmetro. Quanto à espessura dos provetes 

ensaiados, todos respeitavam a especificação LNEC E 463 (2004), apresentando uma espessura de 50 ± 

2 mm, excepto no caso de Sagres, em que dois deles possuíam 39 mm e 40 mm, respectivamente. Tal 

deveu-se à dificuldade de extrair amostras de maior comprimento neste porto. 

Antes do ensaio, os provetes foram sujeitos a vácuo durante 3 horas, num exsicador ligado a uma 

bomba de vácuo. Após as 3 horas, introduziu-se a solução saturada de hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, e 

aguardou-se mais 1 hora. Por fim, a bomba de vácuo foi desligada e os provetes foram mantidos 

imersos na solução durante mais 20 horas, ou seja, até a duração do pré-condicionamento atingir as 24 

horas. 

 
Figura 31 — Preparação do ensaio RCMT: (a) exsicador ligado à bomba de vácuo; (b) manga de borracha 

apertada por duas braçadeiras de fixação metálicas; (c) fonte de alimentação com tensão de corrente ajustável. 

Cada provete foi posteriormente colocado numa manga de borracha, apertada por duas braçadeiras de 

fixação metálicas de aço inoxidável, com vista a garantir o fluxo unidirecional através do provete. 

Finalmente, as faces dos provetes foram expostas a duas soluções distintas. A face inferior ficou em 

contacto com a solução salina, ao passo que a face superior ficou em contacto com uma solução de 

hidróxido de sódio, NaOH. Em seguida, foi ligada uma fonte de alimentação, com tensão de corrente 

ajustável, sendo imposta uma diferença de potencial que força a migração de cloretos através do betão, 

durante 24 horas. Durante todo o ensaio, a temperatura dos provetes e das soluções manteve-se entre 

20 e 25 °C, de acordo com a especificação LNEC E 463 (2004). 

Com o ensaio terminado, os provetes foram retirados das mangas e seccionados axialmente por 

compressão diametral em 2 partes. Cada metade foi pulverizada com uma solução de nitrato de prata, 

que permite medir a profundidade de penetração de cloretos, por identificação da região com 

precipitado branco (método colorimétrico). 

(a) (b) (c)
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Figura 32 — Determinação da profundidade de penetração de cloretos nos provetes: (a) ensaio RCMT; (b) 

provetes ensaiados; (c) provete seccionado, pulverizado com nitrato de prata (método colorimétrico). 

O coeficiente de difusão de cloretos, pode ser determinado com base na Eq.(3.14), onde 𝐷'(,)*+, é o 

coeficiente de difusão em regime não estacionário (10–12 m2/s), 𝑈 o valor absoluto de voltagem aplicada 

(V), 𝑇 o valor médio das temperaturas inicial e final na solução salina (°C), 𝐿 a espessura do provete 

(mm), 𝑥; o valor médio da profundidade de penetração (mm) e 𝑡 a duração do ensaio (h). 

𝐷'(,)*+, =
�,�U}�(U�}�,)x

(�@U)9
× X𝑥; − 0,0238j

(U�}@,)x��
�@U

	` [× 10@�U𝑚U/𝑠] (3.14) 

3.5.2. Ensaio sobre amostra de pós a diferentes profundidades 

Por forma a construir o perfil de cloretos nos betões expostos em ambiente real, recorreu-se ao método 

proposto por Real e Bogas (2018), que é baseado na norma AASHTO T260-97 (2009). Desse modo, foram 

recolhidas amostras de pó de betão a diferentes profundidades, com o auxílio de um berbequim/torna 

e uma broca de ϕ25mm (Figura 33a). 

 
Figura 33 — Recolha de pós: (a) recolha de amostras com o auxílio de berbequim; (b) furos realizados para a 

recolha de amostras. 

Foram obtidas amostras nos intervalos de profundidades 0–5mm, 5–10mm, 10–15mm, 15–20mm, 20–

25mm e 25–30mm. No entanto, nem sempre foi possível garantir o espaçamento pretendido de 5mm, 

sendo que as variações registadas, inferiores a 2 mm, são indicadas no próximo capítulo. Em cada porto 

foram recolhidas amostras de 3 furos distintos (Figura 33b), por forma a reduzir a variabilidade do 

ensaio, tendo sido posteriormente colmatados com argamassa de reparação. Tal como foi exposto em 

(a) (b) (c)

(a) (b)
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3.3, nos portos de Alvor e Nazaré não foi possível a recolha de amostras na zona de maré, por problemas 

de acesso. As amostras recolhidas dos diferentes portos, por classe de ambiente de exposição 

encontram-se resumidas no Quadro 9. 

Quadro 9 — Amostras recolhidas para análise de pós em cada porto. 

Porto Ambiente de exposição 
Alvor Salpicos 

Quarteira Salpicos / Marés 
Sagres Salpicos / Marés 
Sines Salpicos / Marés 

Sesimbra Salpicos / Marés 
Setúbal Salpicos / Marés 
Nazaré Salpicos 

Após a recolha de pós, a concentração total de cloretos foi medida com recurso a um medidor de pH/ISE 

modelo 290A, da empresa Orion e com o eléctrodo 3261 Combination Chloride ISE, da empresa EDT 

directION. Antes de se efectuar as medições, foi necessário calibrar o sistema, medindo o potencial de 5 

soluções de calibração: 0,01% Cl–; 0,003% Cl–; 0,05% Cl–; 0,5% Cl– e 1,0% Cl– (Figura 34a). Após a 

calibração, procedeu-se à medição da concentração de cloretos, começando por pesar 1,5 g de amostra 

de betão. De seguida, a amostra foi atacada durante 10 minutos por uma solução com 50 ml de água 

destilada e 1 ml de ácido nítrico (HNO3), em agitador magnético. Após o ataque, foi adicionada uma 

solução tampão para neutralizar a acidez da mistura e, em seguida, a amostra foi filtrada para separar 

os elementos sólidos da solução (Figura 34b). Por fim, foi medido o potencial de cada solução e a 

concentração de Cl– foi determinada (Figura 34c), interpelando o valor obtido com o valores das 

soluções de calibração. Comparando os valores de concentração de cloretos a diferentes profundidades 

foi possível construir o perfil de cloretos em cada porto, para os ambientes de exposição em análise. A 

determinação dos valores da concentração superficial de cloretos (Cs) e da difusão de cloretos aparente 

(Dcl) foi efectuada ajustando o perfil de cloretos à curva teórica definida pela segunda lei de Fick 

(expressão de Collepardi, Eq.2.3), tendo por base uma análise de regressão não linear, recorrendo ao 

método dos mínimos quadrados, com auxílio do software MatlabR2017b. Neste caso, assume-se que a 

penetração de cloretos foi unidireccional no betão não fendilhado. 

 
Figura 34 – Ensaio de pós: (a) calibração do sistema; (b) filtragem das amostras; (c) medição do potencial das 

amostras. 

(a) (b) (c)
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Outro parâmetro usualmente calculado é o coeficiente de penetração, Kcr, de acordo com a Eq.(3.15), 

(NT Build 443, 1995). Este coeficiente reflecte mais directamente o desempenho do betão face à 

penetração de cloretos, combinando os valores da Cs e Dcl num só parâmetro (Chlortest, 2005). Em 

termos conceptuais, o Kcr definido em mm/Öano dá uma ideia da profundidade atingida por um 

determinado teor critico de cloretos de referência, Ccr, após o primeiro ano de exposição, sobre 

condições constantes (Chlortest, 2005; Vennesland, 1993; NT buid 443, 1995). 

𝐾'% = 2.^𝐷'(. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑓. �
+�@+c�
+�@+�

� [𝑚𝑚/𝑎𝑛𝑜�/U] (3.15) 

O coeficiente de penetração, Kcr, agrega os parâmetros já referidos, a Cs (% de massa de ligante) e o Dcl 

(m2/s). Assume-se para Ccr (% de massa de amostra) o valor de 0,05%, de acordo com a NT Build 443 

(1995) e para a concentração inicial de cloretos, Ci, (% de massa de ligante), o valor nulo. 

Devido à necessidade de realizar a análise tanto por % de massa de ligante como por % de massa de 

amostra, por forma a realizar esta conversão aplica-se a Eq.(3.16). 

%	𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒 =  
𝜌/

𝑚'/12394
¡ × 	%	𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (3.16) 

Onde o 𝜌/ trata-se da massa volúmica seca (kg/m3), e o 𝑚'/12394 diz respeito ao teor de cimento (kg/m3). 
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4. Análise de Resultados 

No presente capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos nos ensaios realizados, de 

acordo com o descrito no capítulo 3. Os ensaios referem-se à caracterização de betões existentes em 

diferentes portos do país, quando sujeitos à classe de exposição XS3, mais precisamente em zona de 

salpicos e em zona de maré. Inicialmente procedeu-se à caracterização mecânica dos betões e em 

seguida à análise da sua resistência à penetração de cloretos, em regime acelerado e em ambiente real. 

 Composições dos betões  

No Quadro 10 resumem-se as composições estimadas para cada um dos betões, tendo por base a 

metodologia descrita em 3.4.3. São também indicadas as massas volúmicas frescas teóricas, tendo em 

conta a massa estimada para os vários constituintes. No mesmo Quadro 10 apresentam-se ainda os 

valores de absorção calculados para os vários betões, o que dá uma primeira ideia da sua porosidade e 

potencial desempenho em termos de durabilidade. 

Quadro 10 — Composição dos betões. 

Porto Relação 
a/c 

Teor de 
cimento 
(Kg/m3) 

Vágua 
(m3/m3) 

Vag,f 
(m3/m3) 

Vag,g 
(m3/m3) Abs (%) 𝝆 fresca teórica 

(kg/m3) 

Alvor 0,45 539 0,24 0,18 0,40 16,4 2313 
Quarteira 0,52 374 0,20 0,22 0,47 14,1 2367 

Sagres 0,50 429 0,21 0,13 0,51 15,2 2347 
Sines 0,40 488 0,19 0,29 0,36 12,3 2382 

Sesimbra 0,41 348 0,14 0,29 0,45 9,0 2449 
Setúbal 0,60 312 0,19 0,27 0,44 14,0 2372 
Nazaré 0,49 449 0,22 0,24 0,39 15,3 2339 

Conforme se pode observar no Quadro 10, este estudo abrange um largo espectro de betões. O teor de 

cimento determinado varia entre 312 e 539 kg/m3, com a relação a/c entre 0,4 e 0,6. Destaca-se o reduzido 

volume de agregado fino e elevado teor de agregado grosso estimado para o porto de Sagres, 

indiciando uma menor compacidade granular destas misturas. O elevado teor de ligante em algumas 

misturas, como o porto de Sines e de Alvor podem estar relacionados com o facto de se terem utilizado 

adições nestes betões, o que não é possível prever na metodologia aplicada em 3.4.3. 

Conforme seria de esperar, as misturas com maior absorção estão associadas a maior relação a/c e/ou 

maior teor em pasta, fazendo sentido a tendência verificada no Quadro 10. Excepto no caso de Alvor, 

o volume de agregado variou entre cerca de 63 e 74%, o que está dentro de valores usuais correntemente 

utilizados no betão. 

 Resistência à compressão e massa volúmica  

Os ensaios de resistência à compressão, foram efectuados de acordo com a norma NP EN 12390-3 

(2011), tal como referido em 3.4.2. Já os ensaios para a determinação da massa volúmica dos betões, 
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foram executados de acordo com a NP EN 12390-7 (2009), conforme referido em 3.4.1. No Quadro 11 

resumem-se as principais propriedades físicas e mecânicas das amostras de betão recolhidas nos 

diferentes portos, incluindo a resistência à compressão, fcm, e a massa volúmica, r. No mesmo quadro 

indicam-se os valores estimados da relação a/c, conforme apresentado em 4.1. 

Quadro 11 — Propriedades físicas e mecânicas das amostras de betão recolhidas. 

Porto Provete Relação a/c Massa Volúmica 𝝆 (kg/m3) CV (𝝆) (%) fcm (MPa) CV (fcm) (%) 

Alvor 
1 

0,45 
2350 

0,2 
60,7 

2,7 2 2350 57,5 
3 2360 61,2 

Quarteira 
1 

0,52 
2340 

1,4 
56,2 

2,9 2 2420 55,8 
3 2380 52,6 

Sagres 
1 

0,50 
2490 

2,0 
30,0 

3,4 2 2380 31,0 
3 2400 28,5 

Sines 
1 

0,40 
2410 

0,5 
57,3 

6,2 2 2440 51,3 
3 2420 59,5 

Sesimbra 
1 

0,41 
2400 

0,2 
70,0 

7,6 2 2400 76,8 
3 2410 84,4 

Setúbal 

1 

0,60 

2370 

0,3 

58,4 

13,4 
2 2370 44,8 
3 2380 47,0 
4 2390 61,2 

Nazaré 

1 

0,49 

2400 

0,6 

63,0 

3,5 

2 2380 60,8 
3 2420 59,7 
4 2400 59,7 
5 2390 64,1 
6 2420 57,9 

Na Figura 35, são indicados os valores de massa volúmica média experimental determinados em cada 

porto, bem como os valores de massa volúmica fresca teórica estimados de acordo com o Quadro 10. 

 
Figura 35 — Massa volúmica experimental e massa volúmica teórica dos elementos de betão analisados em cada 

porto. 
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Os valores médios de massa volúmica variaram entre 2353 kg/m3 e 2423 kg/m3, o que reflecte as 

diferentes composições dos betões analisados. Tendo em consideração os valores de massa volúmica 

fresca estimados no Quadro 10, em geral, esta é inferior à massa volúmica determinada in-situ, 

indiciando que os betões analisados encontram-se saturados na altura do ensaio. (Figura 35). Apenas 

em Sesimbra, a massa volúmica fresca foi superior. Por um lado, isso pode indicar que os betões 

analisados não se encontram saturados, e por outro lado, como se verá, estes betões foram produzidos 

com elevada incorporação de adições, o que altera a estimativa da sua massa volúmica. Ainda assim, 

constata-se que os valores obtidos foram próximos dos experimentais (em geral, diferenças inferiores a 

40 kg/m3), o que indica que o método utilizado para estimar a composição do betão deverá ter sido 

adequado. Considerando que o betão pode ser classificado pela sua massa volúmica, segundo a NP EN 

206 (2017), todos os portos foram construídos com betões normais (betões com massa volúmica entre 

2000 e 2600 kg/m3). No porto de Quarteira e de Sagres, verificou-se uma diferença superior de massa 

volúmica entre diferentes provetes do mesmo betão. Isso sugere uma maior heterogeneidade destes 

betões, em termos de composição ou teor de humidade. 

No Quadro 12, resumem-se os valores médios da resistência à compressão, resistência à compressão 

característica e a respectiva classes de resistência à compressão segundo a NP EN 206 (2017), 

determinada de acordo a NP EN 13791 (2008), (ver 3.4.2). Na Figura 36 apresenta-se, na forma gráfica, 

os valores de resistência à compressão in situ característica, de cada porto. 

Quadro 12 — Valores da resistência à compressão média e característica de cada porto e a respectiva classe de 

resistência. 

Porto 

Menor resultado do 
ensaio da resistência 
à compressão fis,menor 

(MPa) 

Média dos resultados de 
n ensaios da resistência 

à compressão fm(n),is 

(MPa) 

Resistência à 
compressão in 

situ característica 
fck,is (MPa) 

Classe de 
resistência à 
compressão 

CV (%) 

Alvor 57,5 59,8 52,8 C50/60 2,7 
Quarteira 52,6 54,9 47,9 C45/55 2,9 

Sagres 28,5 29,8 22,8 C20/25 3,4 
Sines 51,3 56,0 49,0 C45/55 6,2 

Sesimbra 70,0 77,1 70,1 C60/75 7,6 
Setúbal 44,8 52,9 45,9 C40/50 13,4 
Nazaré 57,9 60,9 53,9 C50/60 3,5 



 47 

 
Figura 36 — Resistência à compressão in situ característica de cada porto. 

Conforme se observa no Quadro 12, este estudo permite envolver betões de diferentes composições e 

resistências à compressão, abrangendo relações a/c entre 0,4 e 0,6 e classes de resistência entre C20/25 

e C60/75. Desse modo, são abrangidos betões correntes com mais de 7 anos de exposição em ambiente 

real, o que aumenta a validade do estudo. 

Em geral, os coeficientes de variação foram inferiores a 3,5%, excepto nos casos de Sines, Sesimbra e 

Setúbal. Estes valores são aceitáveis, em especial visto que se trata de ensaios sobre carotes. Na NP EN 

12390-3 (2011) sugere-se um limite de 2,9% para o coeficiente de variação de provetes cilíndricos, que 

apenas foi cumprido nos portos de Alvor e Quarteira. Em relação a Quarteira e Sagres não se confirma 

a maior heterogeneidade sugerida dos resultados de massa volúmica. Isso pode significar que a 

heterogeneidade observada na massa volúmica estará mais relacionada com diferenças no teor de 

humidade. A NP EN 13791 (2008), no seu anexo A, avança algumas explicações para a maior 

variabilidade dos resultados, tais como: o excesso de vazios no betão; as imperfeições das próprias 

carotes, resultado de defeitos locais devido à segregação do betão ou água exsudada nos agregados 

grossos; excentricidades e danos causados na carotagem do betão. De referir que para o caso particular 

de Sesimbra, as carotes foram extraídas perpendicularmente à superfície de betonagem, o que poderá 

incorrer numa diminuição da resistência entre cerca de 0 a 8% (NP EN 13791, 2008). Por sua vez, no 

porto de Setúbal foram atingidas as maiores variabilidades, o que se pode dever ao facto de se tratarem 

de betões de maior relação a/c e mais sujeitos a degradação. 

Na Figura 37(a) verifica-se que existe uma fraca relação entre a razão a/c e a massa volúmica dos betões. 

Isso justifica-se pelo facto desta propriedade depender do tipo de ligante e teor e tipo de agregado, para 

além da relação a/c. Em geral verifica-se uma adequada relação entre a resistência à compressão e a 

relação a/c (Figura 37b), visto que a resistência dos betões de massa volúmica normal é essencialmente 

condicionada pelas características da matriz cimentícia, que por sua vez é condicionada por este 

parâmetro. Porém, outros factores como a idade do betão e a presença de adições afectam também a 
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resistência de forma significativa, justificando as diferenças observadas. Em particular, os fracos valores 

de resistência observados no porto de Sagres não são compatíveis com os de um betão de relação a/c 

de 0,5, conforme estimado neste estudo. 

 
Figura 37 — (a) Relação entre a massa volúmica e a relação a/c. (b) Relação entre a resistência à compressão e a 

relação a/c. 

Como referido, no caso de Nazaré e Sines, foram seguramente incorporadas cinzas no ligante. No 

entanto, em face da idade do ensaio, é natural que a resistência mecânica não seja muito diferente da 

observada em betões de igual teor de ligante, mas composto apenas por cimento Portland normal 

(Bogas, 2011; Real, 2019). 

 Resistência à penetração de cloretos em ensaio acelerado 

Nesta secção são apresentados os resultados referentes ao ensaio acelerado de cloretos em regime não 

estacionário (RCMT), de acordo com o descrito em 3.5.1. Para cada porto, foram analisadas 3 amostras. 

A média dos coeficientes de difusão e os respectivos coeficiente de variação são apresentados no 

Quadro 13 e Figura 38. No Anexo II apresentam-se todos os resultados obtidos nos vários provetes. 

Quadro 13 — Coeficiente de difusão Dcl,RCMT médio de cada porto e o respectivo coeficiente de variação. 

Porto Relação a/c Coeficiente de difusão 
Dcl,RCMT (x10-12) (m2/s) CV (%) 

Alvor 0,45 1,64 15,8 
Quarteira 0,52 8,48 15,7 

Sagres 0,50 20,78 6,4 
Sines 0,40 7,09 14,7 

Sesimbra 0,41 3,58 12,7 
Setúbal 0,60 21,45 6,8 
Nazaré 0,49 10,82 4,2 
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Figura 38 — Coeficiente de difusão de cada porto. 

A especificação LNEC E 463 (2004), na qual foi baseado o procedimento para determinar os coeficientes 

de difusão aparente, sugere um valor limite para o coeficiente de variação de 9,0%. Esse limite não foi 

verificado nos portos de Alvor, Quarteira, Sines e Sesimbra. No entanto, ao comparar com os 

coeficientes de variação obtidos por outros autores (Cortês 2014; Real 2019), verifica-se que coeficientes 

de variação até cerca de 15%, são razoáveis.  

Por análise do Quadro 13, verifica-se que os coeficientes de difusão, Dcl,RCMT, variam numa vasta gama 

entre 1,64 e 21,45x10-12 m2/s, dependo do tipo de betão, o que se traduz numa resistência à penetração 

de cloretos, desde reduzida até extremamente elevada, de acordo com a classificação avançada por 

Gjørv (1996), indicada no Quadro 14. Assim, é possível concluir que o presente estudo envolve betões 

bastante distintos, o que está de acordo com a abrangência de diferentes relações a/c e classes de 

resistência identificadas no Quadro 12. Desde logo se observa que os betões de Sagres e Setúbal, 

associados a valores baixos de resistência à compressão ou valores elevados de a/c apresentam a menor 

resistência à penetração de cloretos. Por sua vez, Sesimbra e Alvor com betões de a/c inferior a 0,45 

apresentam o melhor desempenho. 

Quadro 14 — Classes de resistência à penetração de cloretos segundo Gjørv (1996) e consequente classe de 

resistência à penetração de cloretos de cada porto. 

Resistência do betão Dcl,RCMT (x10-12 m2/s) Portos 
Reduzida > 15 Sagres e Setúbal 
Moderada 10 — 15 Nazaré 

Elevada 5 — 10 Quarteira e Sines 
Muito elevada 2,5 — 5 Sesimbra 

Extremamente elevada < 2,5 Alvor 

Conforme referido em 3.4.3, as composições das misturas estudadas não são bem conhecidas. Assim, 

por forma a melhor caraterizar os betões, no que respeita ao coeficiente de difusão de cloretos, os 

resultados deste estudo foram confrontados com os valores obtidos por outros autores, em outros 
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betões com diferentes tipos de adições. Na Figura 39 à Figura 41, apresentam-se vários resultados do 

coeficiente de difusão em função da relação a/c para betões com CEM I, para betões com CEM I e até 

20% de cinzas volantes (CEM II/A-V) e com CEM I e até 20% de fíler calcário (CEM II/A-L), 

respectivamente. Os ligantes escolhidos têm em consideração misturas correntemente utilizadas no 

contexto nacional. Note-se que os resultados indicados por outros autores têm 28 dias de idade, não 

podendo ser rigorosamente comparados com os resultados obtidos no presente estudo. São 

apresentados os valores que os vários autores obtiveram para diferentes relações a/c, sendo possível 

estabelecer uma relação exponencial entre os resultados. Os resultados dos autores são apresentados 

em detalhe no Anexo III. 

 
Figura 39 — Relação entre o coeficiente de difusão de cada porto com a relação a/c e comparação com os 

resultados obtidos por outros autores com misturas CEM I. 

 
Figura 40 — Relação entre o coeficiente de difusão de cada porto com a relação a/c e comparação com os 

resultados obtidos por outros autores com misturas CEM II/A-V. 
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Figura 41 — Relação entre o coeficiente de difusão de cada porto com a relação a/c e comparação com os 

resultados obtidos por outros autores com misturas CEM II/A-L. 

Nas Figura 39 à Figura 41, confirma-se que a resistência à penetração de cloretos é significativamente 

afectada pelo tipo de adição e relação água/cimento (a/c), permitindo obter betões de resistência 

reduzida até bastante elevada, de acordo com a classificação de Gjørv (1996). Conforme reportado por 

vários autores, existe um aumento de Dcl,RCMT com o aumento da relação a/c, independentemente do 

tipo e dosagem de ligante (Carrinho, 2018; Cortês, 2014; Meddah et al., 2014). 

Por análise da Figura 39, verifica-se um razoável ajuste dos resultados obtidos em Setúbal com o 

observado por outros autores em betões com CEM I, tendo em conta que este betão apresenta uma 

elevada relação a/c de 0,6. Por sua vez, nos betões provenientes de Sines, Sesimbra, Quarteira e Nazaré, 

o melhor ajuste é alcançado para betões de outros autores produzidos com incorporação de cinzas 

volantes (Figura 40). Em relação a Sines e Nazaré, confirma-se a informação transmitida pela entidade 

responsável destes portos, que indicaram a adição de cinzas nestes betões (mas sem referir o teor 

adicionado). Apenas a presença destas adições justifica os menores valores de Dcl,RCMT observados para 

um dado a/c, nos betões destes portos. 

As cinzas volantes são um tipo de adição que se caracteriza pelo desenvolvimento de reacções 
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substituição de cimento por 40% de cinzas, a resistência mecânica e à penetração de cloretos, após 1 

ano de idade, foi pelo menos idêntica à de betões de igual composição com apenas CEM I. 
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presentes na pasta de cimento após a hidratação, são ocupados por cinzas de menores dimensões 

(funcionam como fíler e pontos de nucleação) e pelos produtos de reacção entre as adições e o CH 

(hidróxido de cálcio) (Bijen, 1996). Por outro lado, as cinzas volantes tendem a aumentar a capacidade 

de fixação de cloretos devido à maior quantidade de aluminatos e geração adicional de C-S-H (Leng et 

al., 2000). Cheewaket et al. (2010) reportam que para amostras expostas em ambiente marítimo, durante 

7 anos, os betões possuem maior capacidade de fixação de cloretos quanto maior for a adição de cinzas 

volantes. Porém, a capacidade de fixação tem menor importância no ensaio acelerado de migração 

(Andrade e Hiting, 1995; Tang, 1996). 

Por comparação com a Figura 39, no presente estudo verifica-se que a adição de cinzas volantes permite 

subir um nível na classificação da resistência à penetração de cloretos de Gjørv (1996). As diferenças 

observadas entre os resultados obtidos em Sines, Sesimbra, Quarteira e Nazaré, foram bastante 

próximos para um dado a/c, sendo que pequenas diferenças estão relacionadas com o teor de adições 

incorporado, a idade do betão e a compacidade atingida no mesmo. Neste caso, os resultados sugerem 

a incorporação de maior teor de cinzas nos betões do porto de Sesimbra face aos de Sines de idêntica 

relação a/c, mas mais do dobro da idade. Real (2019), em betões com 30% de cinzas volantes e relação 

a/c de 0,5, reporta valores de Dcl,RCMT de 3,6x10-12 m2/s a 1 ano de idade, semelhantes aos obtidos em 

Sesimbra. Ainda assim, os valores de resistência mecânica obtidos nos betões de Sesimbra face aos 

betões de Sines sugerem que estes não apresentem idêntica relação a/c, conforme foi estimado, ou que 

o tipo de cimento do betão de Sines seja diferente (classe de cimento e eventual adição de fíler calcário). 

Por sua vez, o betão do porto de Sagres apresenta um valor demasiado elevado de Dcl,RCMT em face do 

valor estimado para a sua relação a/c. O mesmo tinha sido observado para a resistência mecânica, em 

que os valores obtidos sugeriam uma maior relação a/c nestes betões. Isso pode estar associado a um 

eventual erro na estimativa da composição destes betões ou à provável incorporação de fíler calcário, 

que para um dado a/c tende a reduzir tanto a resistência mecânica como a resistência à penetração de 

cloretos dos betões (Real, 2019; Bogas, 2011). De facto, confirma-se um maior ajuste dos valores obtidos 

no betão de Sagres aos resultados referidos por outros autores em betões com fíler calcário (Figura 41). 

Como é sabido, o fíler calcário tem um efeito essencialmente físico, contribuindo eventualmente por 

efeito de fíler e nucleação no refinamento da estrutura porosa do betão. A sua incorporação em 

substituição do teor de cimento vai reduzir a quantidade de C-S-H gerado, bem como a capacidade de 

fixação de cloretos no betão (Bogas, 2011; Meddah et al., 2014). Assim, quanto maior o teor de fíler, 

maior tende a ser o Dcl,RCMT (Figura 41). Isso faz com que, a par dos betões de Setúbal associados a 

elevado a/c, os betões de Sagres sejam enquadráveis na classe de reduzida resistência à penetração de 

cloretos, de acordo com a classificação de Gjørv (1996). 
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Finalmente, em relação ao porto de Alvor, verifica-se que o coeficiente de difusão associado à sua 

relação a/c, é bastante inferior ao indicado por qualquer uma das curvas da Figura 39 à Figura 41. Isso 

sugere que o betão de Alvor possui uma maior percentagem de cinzas volantes, incorpore outras 

adições pozolânicas mais efectivas, como é o caso de sílica de fumo, ou apresente uma menor relação 

a/c face ao estimado pelo método referido em 3.4.3. No entanto, os resultados de resistência à 

compressão não apontam para uma menor relação a/c ou para a eventual adição de sílica de fumo, 

apresentando, por exemplo, muito menor resistência à compressão (24% inferior) do que os betões de 

Sesimbra com a/c de 0,41. 

Em resumo, os betões dos portos de Alvor, Quarteira, Sines, Sesimbra e Nazaré deverão ter sido 

produzidos com incorporação de cinzas volantes. Por sua vez, os betões de Sagres e Setúbal deverão 

conter apenas cimento tipo I e eventualmente fíler calcário. 

Desprezando o tipo de ligante, na Figura 42 relaciona-se o Dcl,RCMT obtido para cada porto, com a relação 

a/c. Verifica-se um aumento crescente do Dcl,RCMT com a relação a/c, confirmando-se a importância da 

porosidade dos betões no ensaio acelerado de cloretos. As diferenças observadas entre betões de 

diferentes portos, para um dado a/c, relevam a importância do tipo de ligante e da incorporação de 

adições no betão. Dado que a resistência mecânica traduz melhor a maturidade e compacidade atingida 

nos betões analisados, na Figura 43 verifica-se uma ligeira melhoria na relação entre esta propriedade 

e o Dcl,RCMT. Assim, para betões de massa volúmica normal poderá ser mais correcto definir a 

durabilidade em função da resistência mecânica do que em função da relação a/c. O mesmo não ocorre 

nos betões com agregados leves (Real et al., 2015). No entanto, factores como a capacidade de fixação 

de cloretos não são considerados da mesma forma na resistência à penetração de cloretos e na 

resistência mecânica, o que dificulta o estabelecimento de uma relação rigorosa entre estas 

propriedades. Isso justifica, em parte, as diferenças observadas na Figura 43. 

 
Figura 42 — Relação entre o coeficiente de difusão obtido no ensaio acelerado RCMT e a relação a/c. 
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Figura 43 — Relação entre o coeficiente de difusão obtido no ensaio acelerado RCMT e a resistência à 

compressão. 

 Perfis de cloretos 

Tal como referido em 3.5.2, foram recolhidas amostras de pó de betão para a determinação da 

concentração total de cloretos a diferentes profundidades. Com os resultados dos ensaios, foram 

construídos os perfis de cloretos e determinados os respectivos coeficientes de difusão de cloretos, Dcl 

e as concentrações superficiais de cloretos, Cs. Estes parâmetros foram determinados ajustando o perfil 

de cloretos à curva teórica definida pela segunda lei de Fick, tendo por base uma análise de regressão 

não linear, pelo método dos mínimos quadrados, recorrendo ao software MatlabR2017b. Juntamente com 

os parâmetros atrás mencionados, foram igualmente calculados os coeficientes de correlação, R2, 

associados ao ajuste da curva teórica com os resultados experimentais. Os resultados são apresentados 

nos Quadro 15 e Quadro 16, divididos pelas classes de exposição em zona de salpicos e em zona de 

maré, respectivamente. 

Quadro 15 — Coeficiente de difusão de cloretos, Dcl, concentração superficial de cloretos, Cs, e coeficiente de 

determinação, R2, para os betões recolhidos em zona de salpicos. 

Porto 
Idade 
(Anos) 

Relação 
a/c 

Dcl 

(x10-12m2/s) 

Zona de salpicos 
Cs R2 de Fick 

(% massa 
de amostra) 

(% massa 
de ligante) 

(% massa 
de amostra) 

(% massa 
de ligante) 

Alvor 13 0,45 1,50 0,71 3,10 0,87 0,87 
Quarteira 19 0,52 0,13 0,30 1,94 0,97 0,97 

Sagres 26 0,50 0,12 0,18 1,03 0,99 0,99 
Sines 17 0,40 1,73 0,53 2,65 0,91 0,91 

Sesimbra 7 0,41 0,38 0,23 1,59 0,99 0,99 
Setúbal 17 0,60 1,16 1,02 7,85 0,96 0,95 
Nazaré 13 0,49 0,28 0,97 5,12 0,96 0,96 
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Quadro 16 — Coeficiente de difusão de cloretos, Dcl, concentração superficial de cloretos, Cs, e coeficiente de 

determinação, R2, para os betões em zona de maré. 

Porto Idade 
(Anos) 

Relação 
a/c 

Dcl 

(x10-12m2/s) 

Zona de maré 
Cs R2 de Fick 

(% massa de 
amostra) 

(% massa de 
ligante) 

(% massa de 
amostra) 

(% massa de 
ligante) 

Alvor 13 0,45 - - - - - 
Quarteira 19 0,52 0,30 1,36 8,69 0,97 0,97 

Sagres 26 0,50 0,21 0,61 3,45 0,87 0,87 
Sines 17 0,40 0,43 0,98 4,88 0,96 0,97 

Sesimbra 7 0,41 0,72 0,80 5,56 0,87 0,87 
Setúbal 17 0,60 0,95 0,85 6,58 0,96 0,95 
Nazaré 13 0,49 - - - - - 

É possível verificar nos Quadro 15 e Quadro 16, que os valores obtidos para Dcl tendem a ser superiores 

na zona de maré, com a excepção dos portos de Setúbal e Sines. Na zona de salpicos, o Dcl varia entre 

0,12 e 1,73x10-12 m2/s e na zona de maré entre 0,21 e 0,95x10-12 m2/s. Conforme será discutido mais à 

frente, os valores dos coeficientes de difusão obtidos são bastante inferiores aos dos coeficientes de 

difusão, Dcl,RCMT, determinados nos ensaios acelerados e não seguem a mesma hierarquia em ambos os 

ensaios. Os coeficientes de correlação, R2, são maioritariamente superiores a 0,90, o que confirma que a 

difusão deverá ser o principal mecanismo de transporte de iões de cloretos para o interior do betão e 

que é adequadamente modelada pela 2ª lei de Fick, conforme a Eq.(2.3). Isso é também confirmado nos 

perfis de cloretos apresentados na Figura 44 à Figura 47. 

Apresentam-se os perfis de cloretos para concentrações definidas por percentagem de massa de 

amostra e seguidamente por percentagem de massa de ligante, para a classe de exposição em zona de 

salpicos (Figura 44 e Figura 45) e para a classe de exposição em zona de maré (Figura 46 e Figura 47). 

Nestas figuras apresenta-se ainda, como referência, o valor do teor crítico de cloretos, Ccr, 

correspondente a 0,05% da massa da amostra, conforme sugerido na NT Build 443 (1995), que por sua 

vez, utilizando a Eq.(3.16) e fazendo a média para todos os portos, é equivalente a 0,3% da massa de 

ligante. Esta metodologia também foi considerada por Balestra et al. (2019b). 

Estes valores são apenas de referência, visto que o teor critico de cloretos pode variar significativamente 

com a composição do betão e o ambiente de exposição. Tendo em consideração resultados reportados 

por vários autores, Glass e Buenfeld (1997) e Alonso et al. (2000) referem que o teor crítico pode variar 

entre cerca de 0,17 e 2,5% da massa do cimento, dependendo de vários factores. Na especificação LNEC 

E 465 (2005) são sugeridos valores de Ccr entre 0,3 e 0,6% da massa de ligante, dependendo da relação 

a/c e classe de exposição. Valores estes que em determinadas circunstâncias podem ser muito 

conservativos (Bertonili et al., 2004). 
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Figura 44 — Perfis de cloretos da zona de salpicos, por % de massa de amostra. 

 
Figura 45 — Perfis de cloretos da zona de salpicos, por % de massa de ligante. 

 
Figura 46 — Perfis de cloretos da zona de maré, por % de massa de amostra. 
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Figura 47 — Perfis de cloretos da zona de maré, por % de massa de ligante. 

Conforme seria expectável, verifica-se uma redução não linear da concentração de cloretos em 

profundidade, de acordo com o traduzido pela segunda lei de Fick, independentemente do tipo de 

betão, relação a/c, tipo de ligante e classe de exposição. Ainda assim, entre as profundidades de 0 e 

15 mm essa tendência não é observada em alguns portos, em particular em Alvor, Sagres e Sesimbra. 

Nestes casos, os pontos iniciais foram ignorados aquando do ajuste do perfil de cloretos à curva de 

Fick. 

Verifica-se uma grande heterogeneidade nos resultados obtidos, em função da composição dos betões, 

condições de exposição e eventual estado de conservação do betão no local de recolha das amostras. 

Por exemplo, em Quarteira, apesar de se ensaiar o mesmo tipo de betão, o perfil de cloretos em zona 

de maré foi o mais elevado, ao passo que na zona de salpicos foi dos que teve menos significado. As 

grandes diferenças nos perfis de cloretos de Quarteira em zona de salpicos e de maré, justifica-se pelo 

facto das amostras terem sido recolhidas em locais distintos (ver Figura 24 em 3.3.7). Na zona de 

salpicos a amostra foi recolhida no lado oposto da estrutura sujeita à zona de maré, que se encontra 

bastante mais protegida dos ventos predominantes e da acção da rebentação das ondas. Por outro lado, 

apesar dos betões de Sagres terem apresentado as piores características mecânicas e os valores mais 

altos de Dcl,RCMT, conduziram aos perfis de cloretos mais baixos de todos os betões analisados (Figura 

44 e Figura 46). Isso resulta do local de recolha de amostras estar protegido pelo enrocamento (ver 

Figura 20 em 3.3.5). Assim, nestes dois casos, as condições de exposição assumiram grande relevância. 

Nas Figura 48 à Figura 54 apresentam-se os perfis de cloretos individuais recolhidos em cada um dos 

7 portos analisados, para a zona de salpicos e zona de maré. Isso permite uma melhor análise dos 

resultados. Para os perfis individuais optou-se por apresentar o teor crítico, Ccr, definido na E 465 (2005), 

conforme indicado no Anexo I.2. Para betões na classe de exposição XS3 e com a/c superior a 0,4, o que 

sucede em todos os portos excepto no de Sines, o Ccr sugerido é de 0,3% da massa de ligante. Para o 

porto de Sines considera-se Ccr igual a 0,4% da massa de ligante. 
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Figura 48 — Perfil de cloretos de Alvor: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de ligante. 

 
Figura 49 — Perfil de cloretos de Quarteira: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de ligante. 

 
Figura 50 — Perfil de cloretos de Sagres: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de ligante. 

 
Figura 51 — Perfil de cloretos de Sines: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de ligante. 
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Figura 52 — Perfil de cloretos de Sesimbra: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de ligante. 

 
Figura 53 — Perfil de cloretos de Setúbal: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de ligante. 

 
Figura 54 — Perfil de cloretos de Nazaré: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de ligante. 

Excepto no caso de Setúbal, em que os perfis de cloretos foram idênticos em ambos os ambientes de 

exposição, confirma-se uma maior penetração de cloretos nos betões expostos em zona de maré, onde 

o contacto com a água do mar e os períodos de molhagem e saturação são mais frequentes (Bertonili et 

al., 2004). 

Wu et al. (2017), nos seus estudos conduzidos no golfo de Beibu, província de Guangxi na China, em 

estruturas portuárias com relações a/c de 0,40 e resistência à compressão característica de 40 MPa, 

verificaram que os perfis de cloretos em amostras expostas em zona de salpicos apresentavam maior 

concentração de cloretos do que em zona de maré, e que esta era superior à da zona atmosférica. De 

facto, os autores reportam que a 3,5 mm de profundidade, a concentração de cloretos no betão na zona 

de maré e na zona de salpicos foi 2,7 e 6,0 vezes superior à da zona atmosférica, respectivamente. Esta 
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tendência é em geral contrária ao observado no presente estudo. Para tal, contribui o facto das zonas 

de salpicos abrangidas no presente estudo situarem-se no limite de transição para a classe XS1, em que 

os iões cloretos transportados pelo ar assumem menor relevância. 

Confirma-se que em algumas situações o pico máximo de concentração de cloretos ocorreu no interior 

do betão a cerca de 10-20 mm de profundidade. Isso deverá estar associado à lavagem superficial de 

cloretos na zona de salpicos e a fenómenos de absorção capilar na zona de maré (Poulsen e Mejlbro, 

2006; Lindvall, 2003; Kropp, 1995). Balestra et al. (2019a) também reportam picos máximos de 

concentração de cloretos no interior do betão, identificando uma zona de convecção onde a penetração 

de cloretos ocorre maioritariamente por absorção capilar. Este fenómeno é comum, sendo 

frequentemente reportado na literatura (Bertolini et al., 2004; Lindvall, 2003; Real et al., 2018; Poulsen e 

Mejlbro, 2006; fib 34, 2006). Outro fenómeno que contribui para o menor teor de cloretos total na 

superfície do betão está associado à sua carbonatação, que diminui a capacidade de fixação de cloretos 

(Bertolini et al., 2004; Lindvall, 2003; Kropp, 1995; Poulsen e Mejlbro, 2006). 

O motivo pelo qual os perfis obtidos na zona de maré dos portos de Setúbal, Sines e Quarteira, não 

apresentaram zona de convecção, pode ser atribuído ao facto das amostras terem sido retiradas de uma 

altura próxima da altura mínima de maré, o que pode não ter permitido a existência do mecanismo de 

convecção, apresentando um funcionamento semelhante ao de um betão submerso ou em classe de 

exposição XS2. 

Balestra et al. (2019b), analisaram estruturas na Ilha de Arvoredos, Brasil, expostas mais de 40 anos em 

classe XS. Estes verificaram a existência da zona de convecção em todas as amostras expostas em 

condições XS1 e XS3, no intervalo entre 5 e 15 mm de profundidade, o que está em sintonia com os 

resultados obtidos no presente estudo. Os autores destacam o facto da zona de convecção não ser 

adequadamente traduzida pela 2º lei de Fick, devida à absorção capilar e aos ciclos de molhagem e 

secagem que provocam variações sazonais na concentração de cloretos presentes nos poros do betão 

junto à superfície. O efeito mecânico da rebentação das ondas, combinado com os ciclos de molhagem 

e secagem pode ainda contribuir para uma maior fendilhação ou deterioração do betão superficial. Isso 

pode ajudar a explicar o comportamento dos perfis obtidos para o porto de Sines, em que a partir dos 

20 mm de profundidade a concentração na zona de salpicos passa a ser superior à concentração 

verificada na zona de maré (Figura 51). De facto, o Dcl na zona de salpicos para o porto de Sines é de 

1,73x10-12 m2/s, face ao obtido em zona de maré, que apresenta um valor de 0,43 x10-12 m2/s. Este 

aumento de 285 % do Dcl, pode ser atribuído à existência de fendilhação na zona de salpicos, de onde 

foram recolhidas as amostras, ou a maiores efeitos de convecção criados nestas condições de exposição. 

Pelo que foi avançado em 4.3, seria de esperar que os perfis de Setúbal e Sagres fossem bastante 

próximos, apresentando o pior desempenho à penetração de cloretos. Apesar de isso ter sido verificado 
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no caso de Setúbal, o mesmo não se constatou em Sagres, onde os valores de concentração de cloretos 

foram bastante reduzidos, equiparáveis ao obtido em outros betões de outros portos com matrizes 

cimentícias de melhor qualidade. Como referido, a justificação para estes resultados deverá estar 

associada às condições de exposição. Neste caso, o enrocamento presente entre a estrutura e as águas 

do mar (Figura 20) actua como um amortecedor ao rebentamento das ondas e do vento, que tem a sua 

direcção predominante alinhada com a superfície da estrutura onde foram recolhidas as amostras.  

Verifica-se que, em zonas de salpicos, os betões dos portos de Alvor, Sines, Setúbal e Nazaré 

apresentam concentrações de cloretos a 30 mm de profundidade superiores ao Ccr considerado (Figura 

48 à Figura 54). Apesar dos valores de Ccr serem conservativos, isso indica que o processo de corrosão 

pode ser iniciado a esta profundidade. Por sua vez, em zona de maré, a concentração de cloretos a 30 

mm de profundidade foi superior a Ccr em todos os portos analisados. Isso significa que nas estruturas 

costeiras analisadas, sujeitas a cerca de 10-20 anos de ataque de cloretos em classe XS3, é provável que 

ocorra corrosão induzida por ataque de cloretos em betões de reduzido recobrimento. No entanto, de 

acordo com a NP EN 1992-1-1 (2010), em estruturas sujeitas a classe de exposição XS3, o recobrimento 

mínimo deve ser de 45 mm para um período de vida útil alvo de 50 anos. 

Em 4.8 discute-se em maior detalhe a vida útil estimada para as estruturas analisadas e criticam-se as 

composições consideradas para os betões dos respectivos portos. Na Figura 55 relaciona-se o coeficiente 

de difusão, Dcl, determinado por análise dos perfis de cloretos e o coeficiente de difusão calculado no 

ensaio acelerado de migração, Dcl,RCMT. Conforme se pode observar, existe uma fraca relação entre os 

dois ensaios, sendo inclusivamente difícil estabelecer uma tendência de evolução entre as duas 

propriedades, em especial para a zona de salpicos. Em primeiro lugar, os coeficientes de difusão, 

Dcl,RCMT, foram até cerca de 2 ordens de grandeza superiores aos dos coeficientes de difusão Dcl. Em 

média, os valores de Dcl,RCMT foram 33 a 43 vezes superiores aos dos Dcl. Real (2019) para betões com 1 

ano de idade, sujeitos à classe exposição XS3 observa que o Dcl,RCMT foi em média 2,9 vezes superior ao 

Dcl, o que leva a concluir que esta diferença tende a aumentar com o tempo. 

 
Figura 55 — Relação entre o coeficiente de difusão obtido com o ensaio acelerado de cloretos, Dcl.RCMT, e o 

coeficiente de difusão determinado a partir dos perfis de cloretos, Dcl: (a) zona de salpicos; (b) zona de maré. 
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Song et al. (2008) dos resultados que recolheram da suas revisões da literatura, reportam valores para 

betão sem adições com uma relação a/c de 0,66, exposto à zona de maré durante 3 e 8 anos, um Dcl de 

6,53 e 7,85 x10-12 m2/s respectivamente. Já para betões com 30% de adição de cinzas volantes e uma 

relação a/c de 0,54, igualmente sujeitos à classe de exposição XS3 durante 3 e 8 anos, obtiveram um Dcl 

de 0,89 e 0,78 x10-12 m2/s, o que já se encontra na mesma ordem de grandeza dos resultados obtidos no 

presente estudo e vem reforçar a hipótese dos betões em análise conterem adições. A autora Real (2019), 

em betões com 3 anos de exposição à classe XS3, reporta valores do Dcl de 1,7 e 0,9 x10-12 m2/s para 

betões com 15% e 30% de adição de cinzas volantes. Para betões com 15% de adição de fíler calcário, a 

autora avança um Dcl de 5,2 x10-12 m2/s, para betões nas condições referidas anteriormente. Wu et al. 

(2017) ao analisarem 3 estruturas com 6, 5 e 3 anos de idade, todas elas com relação a/c de 0,40 e 

resistência à compressão de 40 MPa, determinaram para a zona de salpicos o Dcl de 0,83, 1,01 e 

1,18x10-12 m2/s e para a zona de maré 0,75, 0,91 e 1,07x10-12 m2/s respectivamente. Balestra et al. (2019a) 

estudaram estruturas com mais de 40 anos de idade, desconhecendo a composição destas. Para zona 

de maré obtiveram o Dcl de 0,29x10-12 m2/s com um teor de cimento de 440 kg/m3 e uma resistência à 

compressão de 21,6 MPa. Para a zona de salpicos, os autores obtiveram um Dcl de 0,24 e 0,31x10-12 m2/s 

para um betão com um teor de cimento de 282 kg/m3 e resistência à compressão de 33,1 MPa. 

Thomas e Bremner (2012) reportam coeficientes de difusão, Dcl, 2 a 8 vezes inferiores aos Dcl,RCMT. As 

razões atribuídas pelos autores foram: reacções entre a água do mar e o betão, com produção de 

Aragonite, Brucite e Silicatos de magnésio, que podem formar uma camada protectora na superfície do 

betão; maior temperatura média nos ensaios laboratoriais, que reduz a capacidade de fixação e aumenta 

a difusão de cloretos; natureza não linear da capacidade de fixação, em que para baixas concentrações 

de cloretos na solução (água do mar @ 0,5 M) a fixação é maior do que para soluções mais concentradas 

(testes de migração a 2 M). 

Conforme sugerido por vários autores, existe um decréscimo acentuado do coeficiente de difusão ao 

longo do tempo, que não está apenas associado ao aumento de maturidade do betão. Recorde-se que o 

coeficiente de difusão obtido do perfil de cloretos é um parâmetro que traduz o valor médio do integral 

dos coeficientes de difusão de cloretos totais no betão ao longo da vida útil da estrutura. Por outro lado, 

o Dcl,RCMT é um coeficiente de difusão instantâneo que traduz as propriedades de difusão de cloretos 

livres do betão, sobre fracas condições de fixação (Bogas 2011; Tang 1996). Assim, a relação entre estes 

coeficientes é afectada pelas condições de exposição e idade e composição do betão. 

Como referido, um aspecto condicionante para as diferenças observadas entre os coeficientes de 

difusão está associado às condições de exposição. Por exemplo, no caso de Sagres em que os betões 

estão associados a pior resistência e maior Dcl,RCMT, os valores de Dcl foram mais modestos em resultado 

da estrutura ter sido exposta a menores períodos de ataque de cloretos do que em outros betões 
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analisados no presente trabalho. Do presente estudo, conclui-se que apenas para condições e períodos 

de exposição idênticos, deverá ser possível relacionar Dcl,RCMT e Dcl. 

 Concentração superficial de cloretos 

Ao contrário da concentração de cloretos em profundidade, a medição directa da concentração de 

cloretos à superfície não é viável devido à composição do betão junto à superfície ser diferente da que 

se verifica no seu interior. Isto deve-se maioritariamente a fenómenos como a segregação e a lavagem 

dos cloretos pela água do mar, o que leva à necessidade de obter o seu valor por ajuste da curva teórica 

da segunda lei de Fick. Os valores de Cs teóricos encontram-se resumidos nos Quadro 15 e Quadro 16, 

para a zona de salpicos e zona de maré, respectivamente. No presente estudo, os valores estimados de 

Cs estão compreendidos entre 0,18 e 1,02 % da massa de amostra, correspondente a 1,03 a 7,85 % da 

massa de ligante para a zona de salpicos. Para a zona de maré, esses valores estão compreendidos entre 

0,61 e 1,36 % da massa de amostra e 3,45 e 8,69 % da massa de ligante. Na Figura 56 (zona de salpicos) 

e Figura 57 (zona de maré), verifica-se uma tendência de evolução de Cs com a relação a/c, embora a 

correlação entre estas propriedades seja fraca. Esta tendência está de acordo com o indicado por outras 

referências (Poulsen e Mejlbro, 2006; E 465, 2005; fib 34, 2006; Bogas, 2011). De facto, na E 465 (2005), o 

Cs é determinado em função da classe de exposição, distância à linha da costa, orientação da superfície 

do betão (horizontal, vertical) e relação a/c, sendo que quanto maior este parâmetro maior o valor de 

Cs esperado. Por sua vez, de acordo com o modelo Hetek (Poulsen e Mejlbro, 2006), sugere-se a 

expressão Eq.(4.1) para estimativa de Cs em betões expostos em classe XS3, após um ano de exposição, 

em função da relação água/ligante e do tipo de ligante. De acordo com essa expressão e tendo em 

consideração as composições estimadas em 4.1, no Quadro 17 apresentam-se os valores estimados de 

Cs (Cs,calc). 

Quadro 17 — Comparação entre o Cs obtido experimentalmente e a concentração superficial de cloretos de 

acordo com o modelo Hetek, Cs,calc. 

Porto Cs,calc 
Zona de salpicos Zona de maré 

Cs (% massa de ligante) Cs (% massa de ligante) 
Alvor 5,38 3,10 - 

Quarteira 6,18 1,94 8,69 
Sagres 5,69 1,03 3,45 
Sines 4,71 2,65 4,88 

Sesimbra 4,78 1,59 5,56 
Setúbal 6,77 7,85 6,58 
Nazaré 5,76 5,12 - 

Conforme se pode constatar pela análise do Quadro 17, os valores determinados de acordo com o 

modelo Hetek para o Cs, são mais homogéneos comparativamente aos resultados experimentais. É 

C0,'"('	= 3,67× 
𝑉á#>"

𝑉'/12394	+	0,75	𝑉'C	—	1,5	𝑉¤¥
¡  [% de massa de ligante] (4.1) 
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possível observar que os resultados de Cs,calc, são bastante mais próximos do Cs obtido na zona de maré 

do que na zona de salpicos. De facto, a diferença para Sines e Setúbal na zona de maré, é de apenas 

3,5% e 2,9% respectivamente. Todavia, devido ao modelo Hetek ter sido desenvolvido para a análise 

de estruturas com 1 ano de idade e as estruturas em análise possuírem já uma idade avançada (Quadro 

4), o modelo pode não ser o mais adequado. As maiores diferenças verificam-se no porto de Sagres, 

que conforme analisado deverá apresentar fíler calcário na sua constituição, situação que não é 

abrangida pelo modelo Hetek. 

Moffat e Thomas (2018) também verificam maior Cs em betões de menor a/c atribuindo este fenómeno 

ao maior teor de ligante no betão. De facto, independentemente da relação a/c, o teor de ligante 

contribui de forma mais importante para o aumento de Cs. No entanto, as tendências obtidas são 

contrárias ao reportado por Real (2019) e Song et al. (2008), que verificam uma redução de Cs com o 

aumento da relação a/c. Song et al (2008) atribuem esse fenómeno à maior formação de uma leitada 

superficial de cimento no betão com o aumento da relação a/c. Por sua vez, Gjørv e Vennesland (1979) 

sugerem que o aumento da relação a/c de 0,4 para 0,6, ao ser acompanhado por um aumento da 

porosidade do betão de 9,7% para 12,5%, irá facilitar o ingresso de cloretos para o interior do betão, 

fazendo diminuir o Cs. 

Importa referir que conforme discutido em 4.3, excepto no caso de Setúbal, os restantes betões foram 

produzidos com incorporação de adições, que têm grande influência na capacidade de fixação de 

cloretos e, como tal, no valor de Cs. Por outro lado, os betões foram ensaiados com idades de exposição 

muito distintas, o que dificulta a comparação entre resultados. De facto, verifica-se que existe uma 

tendência para Cs aumentar ao longo do tempo em betões expostos em classe XS3, independentemente 

do tipo de ligante e relação a/c (Poulsen e Mejlbro, 2006; Luping e Gulikers, 2007; Helland, 2003; 

Chlortest, 2005). Poulsen e Mejlbro (2006) referem que até cerca de 100 anos, é admissível que Cs evolua 

para valores até 7 e 4,5 vezes superiores em zonas atmosféricas e de rebentação, respectivamente. No 

entanto, segundo Maage et al. (1999), tanto na zona submersa como na região de rebentação, Cs tende 

a estabilizar ao fim de 2 a 5 anos. Thomas e Bamforth (1999), para um período de 8 anos em zona XS3 

não reportam mudanças relevantes de Cs com o tempo, para betões apenas com cimento portland e 

betões com adição de cinzas volantes. Tal como em Poulsen e Mejlbro (2006), a Duracrete R15 (2000) 

tem também em consideração o facto do tipo de ligante afectar a concentração superficial de cloretos 

no betão. 
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Figura 56 — Concentração superficial de cloretos, Cs, dos betões expostos em zona de salpicos em função da 

relação a/c: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de ligante. 

 
Figura 57 — Concentração superficial de cloretos, Cs, dos betões expostos em zona de maré em função da relação 

a/c: (a) por % de massa de amostra; (b) % de massa de ligante. 

Os maiores valores de Cs observados nos betões de Setúbal deverá estar relacionado com as condições 

severas de exposição destes betões e ainda com o facto de Cs ser determinado de forma simplificada 

pelo prolongamento da curva teórica da 2ª lei de Fick, aliado à elevada relação a/c dos betões, 

permitindo a mais fácil absorção de cloretos para o interior do betão. 

Na Figura 58 relaciona-se o valor de Cs obtido em zona de salpicos e em zona de maré para cada porto 

em que foram analisadas as duas condições de exposição. Em geral, o valor de Cs foi superior na zona 

de maré, excepto para o caso já referido de Setúbal em que as condições de exposição na zona de 

salpicos foram similares às da zona de maré. Neste caso, o valor de Cs na zona de salpicos foi cerca de 

19% superior ao da zona de maré. 
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Figura 58 — Comparação entre o Cs obtido para a zona de salpicos e zona de maré: (a) por % de massa de 

amostra; (b) por % de massa de ligante. 

O aumento da Cs entre a zona de salpicos e a zona de marés variou entre 84% e 348%. Tendências 

semelhantes foram verificadas por Song et al. (2008), que atribuem os resultados aos contínuos ciclos 

de molhagem e secagem, principalmente na zona de marés, que leva a uma maior acumulação de 

cloretos. Os valores de Cs são afectados pela composição do betão, nomeadamente pela relação volume 

de agregado/pasta, que neste estudo não foi possível determinar com rigor (4.1). 

Em relação a Quarteira, conforme discutido em 4.4, os betões em zona de salpicos e em zona de maré 

foram sujeitos a condições muito distintas de exposição, o que justifica os resultados obtidos. Em 

relação a Sagres, tal como também referido, os valores baixos de Cs justificam-se pelo facto das amostras 

terem sido recolhidas em zonas bem protegidas do vento e da rebentação das ondas (Figura 20). 

Thomas e Bamforth (1999), para betões com 30% de adições de cinzas volantes, com uma relação a/c de 

0,54, sujeitos à classe de exposição XS3 durante 8 anos em zona de salpicos, referem um valor de Cs de 

0,56% de massa de amostra, que se aproxima dos 0,53% obtidos em Sines na zona de salpicos, embora 

este apresente uma menor relação a/c de 0,40. Real (2019), em provetes com 3 anos de exposição em 

ambiente XS3, com 15% de adição de cinzas volantes e uma relação a/c de 0,45, reporta uma Cs de 1,82 

% da massa de ligante, o que vai de encontro ao valor obtido de 1,94% da massa de ligante em Quarteira 

(zona de salpicos), em que, como se referiu, estes betões também deverão possuir cinzas volantes na 

sua constituição. 

Em Alvor e Nazaré foram obtidos valores altos de Cs (3,1% e 5,12%, respectivamente). No entanto, no 

caso de Alvor, o valor real de Cs é muito diferente do seu valor teórico (Quadro 17). Como referido, 

estes betões estão associados a elevadas percentagens de adições. No caso de Alvor, o menor valor de 

Cs está também relacionado com o facto do porto se situar na ria de Alvor (Figura 21), onde a 

concentração de cloretos na água foi inferior à medida noutros portos, tal como se pode observar no  

Quadro 6. Em relação a Nazaré, o facto deste betão apresentar uma relação volume de pasta/agregado 

muito elevada, contribui também para os valores elevados de Cs. 
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 Parâmetro de penetração, Kcr 

A penetração de cloretos depende do coeficiente de difusão e da concentração superficial de cloretos, 

sendo como tal importante considerar um factor que conjugue de forma simultânea estes dois 

parâmetros. Assim, tal como referido em 3.5.2, foi determinado o parâmetro de penetração, Kcr, através 

da Eq.(3.15). Note-se que o valor obtido neste parâmetro serve apenas como termo de comparação da 

penetrabilidade de cloretos num dado betão, mas não lhe deve ser atribuído um significado físico 

específico (Chlortest, 2005). Este parâmetro foi pensado para comparar betões com a mesma idade, o 

que não é o caso deste estudo (Quadro 4). De facto, tendo em mente que o Dcl tende a diminuir ao longo 

do tempo, este terá inevitavelmente impacto no valor final do Kcr, dificultando a comparação de 

resultados. Ainda assim optou-se por quantificar este parâmetro para os vários portos analisados. 

Para o cálculo do Kcr, considerou-se o teor crítico de cloretos, Ccr, que a NT Build 443 (1995) define como 

0,05% da massa de amostra. A concentração inicial de cloretos, Ci, que é igualmente necessária para o 

cálculo do Kcr, foi considerada igual a zero. 

No Quadro 18, encontram-se os valores de Kcr determinados para os diferentes portos, divididos de 

acordo com a zona de onde foram recolhidas as amostras (salpicos ou maré). Conforme se constata, os 

valores do Kcr para zona de salpicos variam entre 2,88 e 17,75 mm/ano1/2 por % de massa de ligante. Na 

zona de maré, os valores variam entre 6,21 e 15,50 mm/ano1/2 por percentagem de massa de ligante. 

Quadro 18 — Parâmetro de penetração, Kcr. 

Porto Idade (Anos) Relação a/c 
Zona de salpicos Zona de maré 
Kcr (mm/ano1/2)  Kcr (mm/ano1/2)  

Alvor 13 0,45 16,18 - 
Quarteira 19 0,52 4,09 9,19 

Sagres 26 0,50 2,88 6,21 
Sines 17 0,40 14,98 9,08 

Sesimbra 7 0,41 6,45 13,01 
Setúbal 17 0,60 17,75 15,50 
Nazaré 13 0,49 7,96 - 

Na Figura 59 resumem-se os valores de Kcr, em função da relação a/c, determinados para cada porto. 

Ao contrário do que é reportado por Real (2019), não se verifica existir relação entre estes dois 

parâmetros. Isso justifica-se pela diferente idade e tipo de ligante dos vários betões analisados, bem 

como as distintas condições de exposição a que estão sujeitas. Ainda assim, é possível confirmar alguns 

aspectos como o melhor desempenho verificado nos betões do porto de Sagres, que se encontram mais 

resguardados (ver 3.3.5). Por sua vez, o maior valor é observado no porto de Setúbal, associado a maior 

relação a/c e eventual incorporação de fíler calcário. Destaca-se ainda a obtenção de valores elevados 

nos portos de Sines, Alvor e Sesimbra, que resulta das condições mais severas de exposição ou da menor 

idade dos betões (no caso de Sesimbra). 
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Figura 59 — Parâmetro de penetração, Kcr, por % de massa de ligante em função da relação a/c: (a) zona de 

salpicos; (b) zona de maré. 

Real (2019), para um betão com fíler calcário, com uma relação água/ligante de 0,45, sujeito à classe de 

exposição XS3 durante 3 anos, refere um valor para Kcr de 18,7 mm/ano1/2, semelhante ao observado em 

Setúbal, para maior a/c e maior idade de exposição. A mesma autora, para um betão com adição de 

cinzas volantes, exposto igualmente à classe XS3 durante 3 anos, com uma relação água/ligante de 0,45, 

obteve um Kcr de 13,6 mm/ano1/2, o que está em linha com o obtido para o porto de Sines em betões de 

maior idade. 

Salienta-se o facto de Alvor apresentar um valor elevado de Kcr, que não é compatível com a elevada 

resistência à penetração de cloretos, derivada da classificação de Gjørv (1996), no Quadro 14. Este e 

outros resultados colocam em causa a hierarquia estabelecida no ensaio acelerado de cloretos para 

avaliação da durabilidade do betão, bem como a classificação sugerida por Gjørv (1996). Isso resulta da 

grande influência das condições de exposição na durabilidade do betão. No entanto, apenas para betões 

sujeitos a condições idênticas de exposição, faz sentido este tipo de classificação. 

 Estimativa de vida útil de acordo com a E 465 (2005) 

Tendo por base a metodologia proposta na E 465 (2005) e os valores de Dcl,RCMT determinados a partir 

de carotes extraídos dos locais de análise (4.3), procedeu-se à estimativa teórica do perfil de cloretos em 

cada uma das idades em que se procedeu à determinação experimental do teor de cloretos nos 

diferentes portos. Desse modo, é possível criticar a metodologia de análise prevista na E 465 (2005) com 

vista à estimativa de vida útil de estruturas de betão. 

De acordo com a metodologia definida na E 465 (2005), apresentada em resumo no Anexo A, assume-se 

que a concentração superficial de cloretos é constante ao longo do tempo. Neste caso, consideram-se os 

valores de Cs sugeridos na E 465 (2005) e os valores de Dcl,RCMT obtidos nos ensaios sobre carotes. Para 

o coeficiente de idade, ncl, foi assumido o valor de 0,55, conforme sugerido na E 465 (2005) para betões 

com CEM I ou CEM II/A. Neste caso, assume-se de forma não conservativa que o Dcl,RCMT calculado nas 

carotes é semelhante ao determinado ao fim de 1 ano, utilizando-se como referência esta idade em vez 

(a) (b)

Quarteira

Sagres

Sines

Setúbal
Sesimbra

0

5

10

15

20

0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

K
cr

(m
m

/a
no

1/
2 )

Relação a/c

Alvor

Quarteira
Sagres

Sines
Setúbal

Nazaré
Sesimbra

0

5

10

15

20

0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

K
cr

(m
m

/a
no

1/
2 )

Relação a/c



 69 

dos 28 dias sugeridos na E 465 (2005). Dessa forma, tem-se em conta que os betões com adições já 

beneficiaram do desenvolvimento das suas reacções pozolânicas quando se procedeu à realização dos 

ensaios acelerados de migração. 

Assim, sabendo os valores de Dcl,RCMT, Cs e ncl, determinou-se o perfil de cloretos para cada uma das 

idades em que os portos foram analisados, conforme apresentado na Figura 60 à Figura 66. Os perfis 

foram calculados para percentagem da massa da amostra e percentagem da massa de ligante. Nas 

mesmas figuras apresentam-se também os perfis de cloretos tendo em consideração os valores reais de 

Cs determinados no Quadro 15 e Quadro 16, de modo a isolar a influência do coeficiente de difusão na 

interpretação dos resultados. No Quadro 19 e Quadro 21 resumem-se os vários parâmetros assumidos 

no cálculo do perfil de cloretos para cada um dos portos. De referir que para o cálculo do Cs, por % de 

massa de amostra, foi necessário recorrer à Eq.(3.16). Para estimativa dos perfis de acordo com a E 465 

(2005) não foi considerado o coeficiente global de segurança relativo à análise semi-probabilística. 

Quadro 19 — Valores dos parâmetros assumidos para o cálculo de Cs, segundo a E 465 (2005). 

Porto Relação a/c Cb Ka/c Kvert Khor Ktemp Cs (% ligante) Cs (% amostra) 
Alvor 0,45 3,0 1,13 1,0 1,0 1,0 3,38 0,77 

Quarteira 0,52 3,0 1,30 1,0 1,0 1,0 3,90 0,61 
Sagres 0,50 3,0 1,25 1,0 1,0 1,0 3,75 0,66 
Sines 0,40 3,0 1,00 1,0 1,0 1,0 3,00 0,60 

Sesimbra 0,41 3,0 1,03 1,0 1,0 1,0 3,08 0,45 
Setúbal 0,60 3,0 1,50 1,0 1,0 1,0 4,50 0,59 
Nazaré 0,49 3,0 1,23 1,0 1,0 1,0 3,68 0,69 

Quadro 20 — Comparação entre os valores experimentais de Cs e os resultados obtidos segundo a E 465 (2005). 

Porto 
Idade 
(Anos) 

Relação 
a/c 

Zona de salpicos Zona de maré E 465 (2005) 
Cs (% 

massa de 
amostra) 

Cs (% 
massa de 
ligante) 

Cs (% 
massa de 
amostra) 

Cs (% 
massa de 
ligante) 

Cs (% 
massa de 
amostra) 

Cs (% 
massa de 
ligante) 

Alvor 13 0,45 0,71 3,10 - - 0,77 3,38 
Quarteira 19 0,52 0,30 1,94 1,36 8,69 0,61 3,90 

Sagres 26 0,50 0,18 1,03 0,61 3,45 0,66 3,75 
Sines 17 0,40 0,53 2,65 0,98 4,88 0,60 3,00 

Sesimbra 7 0,41 0,23 1,59 0,80 5,56 0,45 3,08 
Setúbal 17 0,60 1,02 7,85 0,85 6,58 0,59 4,50 
Nazaré 13 0,49 0,97 5,12 - - 0,69 3,68 

Quadro 21 — Valores dos parâmetros assumidos para o cálculo de Da(t), segundo a E 465 (2005). 

Porto Idade (Anos) KD,c KD,RH KD,t Dcl,RCMT (x10-12) (m2/s) ncl Da(t) (x10-12) (m2/s) 
Alvor 13 2,40 1,00 1,00 1,64 0,55 0,96 

Quarteira 19 2,40 1,00 1,00 8,48 0,55 4,03 
Sagres 26 2,40 1,00 1,00 20,78 0,55 8,31 
Sines 17 2,40 1,00 1,00 7,09 0,55 3,58 

Sesimbra 7 2,40 1,00 1,00 3,58 0,55 2,95 
Setúbal 17 2,40 1,00 1,00 21,45 0,55 10,84 
Nazaré 13 2,40 1,00 1,00 10,82 0,55 6,34 
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Quadro 22 — Comparação entre os valores experimentais de Dcl e os resultados obtidos segundo a E 465 (2005). 

Porto 
Idade 
(Anos) 

Relação 
a/c Da(t) (x10-12) (m2/s) 

Zona de salpicos Zona de maré 
Dcl (x10-12m2/s) Dcl (x10-12m2/s) 

Alvor 13 0,45 0,96 1,50 - 
Quarteira 19 0,52 4,03 0,13 0,30 

Sagres 26 0,50 8,31 0,12 0,21 
Sines 17 0,40 3,58 1,73 0,43 

Sesimbra 7 0,41 2,95 0,38 0,72 
Setúbal 17 0,60 10,84 1,16 0,95 
Nazaré 13 0,49 6,34 0,28 - 

É possível verificar pela análise do Quadro 19, que o Cs determinado através da E 465 (2005) varia entre 

3,00 e 4,50, por % de massa de ligante. Quando comparado com os resultados de Cs para a zona de 

salpicos obtidos em 4.4 no Quadro 20, a diferença regista varia entre 9% a 265%, já para a zona de maré 

esta diferença é menor, situando-se entre 9% e 55%. Excepto no caso de Setúbal e Nazaré, os valores de 

Cs estimados na E 465 (2005) foram superiores aos obtidos experimentalmente em zona de salpicos e 

inferiores aos obtidos em zona de maré. 

No que respeita a Da(t), pela análise do Quadro 21, este varia entre 0,96 e 10,84x10-12 m2/s. Quando 

comparado com o valor de Dcl obtido em 4.4, indicado no Quadro 22, a variação atinge uma magnitude 

mais gravosa, com os valores obtidos para a zona de salpicos a variar entre 0,36 vezes inferior a 68,25 

vezes superior. Para a zona de maré esta diferença é menor, mas ainda assim encontra-se entre 3,09 a 

38,57 vezes superior. Tal resulta dos betões analisados, apesar de se enquadrarem na classe de 

exposição XS3, estarem associados a condições distintas de ensaio. Os valores estimados para Dcl foram 

muito superiores aos obtidos experimentalmente, o que indicia uma má adequabilidade do coeficiente 

de idade ou da relação entre o coeficiente de difusão acelerado e o real. Note-se que a idade de 

referência assumida nos ensaios foi de um ano e não de 28 dias conforme sugerido na E 465 (2005). 

Salienta-se o facto de, conforme observado em 4.4, a hierarquia tanto do Cs como do Dcl não seguirem 

o verificado em ambiente real, o que confirma a importância do ambiente de exposição na estimativa 

do comportamento dos betões. 

 
Figura 60 — Perfil de cloretos de Alvor de acordo com a E 465 (2005): (a) por % de massa de amostra; (b) por % 

de massa de ligante. 
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Figura 61 — Perfil de cloretos de Quarteira de acordo com a E 465 (2005): (a) por % de massa de amostra; (b) por 

% de massa de ligante. 

 
Figura 62 — Perfil de cloretos de Sagres de acordo com a E 465 (2005): (a) por % de massa de amostra; (b) por % 

de massa de ligante. 

 
Figura 63 — Perfil de cloretos de Sines de acordo com a E 465 (2005): (a) por % de massa de amostra; (b) por % de 

massa de ligante. 

 
Figura 64 — Perfil de cloretos de Sesimbra de acordo com a E 465 (2005): (a) por % de massa de amostra; (b) por 

% de massa de ligante. 
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Figura 65 — Perfil de cloretos de Setúbal de acordo com a E 465 (2005): (a) por % de massa de amostra; (b) por % 

de massa de ligante. 

 
Figura 66 — Perfil de cloretos de Nazaré de acordo com a E 465 (2005): (a) por % de massa de amostra; (b) por % 

de massa de ligante. 

Neste estudo destaca-se o facto de se ter obtido uma boa aproximação pela E 465 (2005) ao porto de 

Alvor e Sines na zona de salpicos. Como seria esperado, a consideração na E 465 (2005) do Cs medido 

experimentalmente tende a melhorar a aproximação ao perfil real, mas ainda assim, verificam-se 

grandes diferenças entre resultados. Este facto pode ser atribuído aos valores de Da(t) serem muito 

superiores aos obtidos para o Dcl em 4.4, de acordo com a E 465 (2005). Constata-se que os perfis teóricos 

obtidos através da E 465 (2005) tendem a situar-se entre os perfis de cloretos obtidos para a zona de 

salpicos e zona de maré, como evidenciam os portos de Quarteira, Sines e Sesimbra. 

Destaca-se o facto da estimativa prevista na E 465 (2005) conduzir a valores conservativos quando se 

assume o Cs real, em especial caso se considere o factor global referente ao modelo semi-probabílistico. 

O mesmo não se verifica quando se considera o Cs estimado pela E 465 (2005).  

Wu et al. (2017) indicam que o modelo LNEC E 465 (2005), ao desprezar a variação no tempo do Cs, 

tende a sobrestimar os seus valores, levando à obtenção de concentrações significativamente superiores 

às medidas experimentalmente. No presente trabalho, isso raramente se verificou. Os mesmos autores 

reportam valores de Da(t) mais elevados face aos valores reais. 
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 Estimativa para 50 anos de vida útil 

Tendo em consideração os perfis de cloretos determinados em cada porto, bem como os respectivos 

coeficientes de difusão e de concentração superficial de cloretos, optou-se por calcular os perfis de 

cloretos previstos em cada porto, após 50 anos de exposição. Para tal, assume-se, de forma conservativa, 

que o coeficiente de difusão e o coeficiente superficial de cloretos atingiram valores estáveis, não se 

prevendo a sua alteração significativa para períodos de exposição superiores aos que os estudos 

existentes já apresentam. Esta assunção pode ser grosseira, em especial no caso de Sesimbra em que o 

betão tem apenas 7 anos. Em relação ao Dcl, refere-se que este valor tende a reduzir continuamente ao 

longo do tempo de forma parabólica (com potencia ncl – coeficiente de idade) (Poulsen e Mejlbro, 2006; 

Chlortest, 2005; fib 34, 2006). De acordo com Poulsen e Mejlbro (2006), para betões de idades avançadas 

superiores a cerca de 20 anos, é possível admitir que o coeficiente de difusão e a concentração superficial 

de cloretos terão estabilizado. 

Assumindo estes pressupostos, na Figura 67 à Figura 73 apresentam-se os perfis de cloretos estimados 

para 50 anos de idade, bem como os valores de Ccr admitidos na E 465 (2005) (0,4% do teor de ligante 

para a/c£0,4 e 0,3% do teor de ligante para a/c superior a 0,4). 

Tendo em consideração que na NP EN 1992-2 (2018) considera-se que as estruturas de betão expostas 

na classe XS3 devem apresentar um recobrimento mínimo de 45 mm (classe estrutural 4), verifica-se 

que a esta profundidade o teor crítico é ultrapassado em Alvor, Sines, Sesimbra, Setúbal, Nazaré e na 

zona de maré em Quarteira. 

 
Figura 67 — Perfil de cloretos de Alvor a 50 anos: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de ligante. 
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Figura 68 — Perfil de cloretos de Quarteira a 50 anos: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de 

ligante. 

 
Figura 69 — Perfil de cloretos de Sagres a 50 anos: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de ligante. 

 
Figura 70 — Perfil de cloretos de Sines a 50 anos: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de ligante. 

 
Figura 71 — Perfil de cloretos de Sesimbra a 50 anos: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de 

ligante. 
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Figura 72 — Perfil de cloretos de Setúbal a 50 anos: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de 

ligante. 

 
Figura 73 — Perfil de cloretos de Alvor a 50 anos: (a) por % de massa de amostra; (b) por % de massa de ligante. 

Em face das composições estudadas para cada betão, no Quadro 23 e Quadro 24 resumem-se ainda os 

tempos estimados de vida útil para o qual o teor crítico Ccr atinge a profundidade de 45 mm, recorrendo 

à Eq.(4.2). Os valores de Dcl e Cs (por % de massa de ligante) utilizados neste cálculo foram 

determinados em 4.4 e o valor de Ci trata-se da concentração de cloretos a 45 mm de profundidade 

obtida através da regressão não linear efectuada no mesmo capítulo. Nos portos onde não são 

apresentados resultados para o tempo de vida útil deve-se ao facto de, para a hipótese assumida de Ccr, 

esta concentração já ter sido ultrapassada para a idade da obra em análise. 
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Verifica-se que a maioria dos betões analisados, representativos de diferentes estruturas analisadas ao 

longo da costa nacional, apresentam períodos estimados de vida útil muito inferiores ao mínimo de 50 

anos exigido na regulamentação. Em face das condições mínimas de composição recomendadas na 

especificação LNEC E 464 (2005), para períodos alvo de 50 anos, seria recomendada uma relação a/c 

máxima de 0,40 e classes de resistência mínimas de C 50/60 em betões com CEM I ou CEM II-A/V, para 

a classe de exposição XS3. Neste caso, apenas Sesimbra cumpre aproximadamente estas condições, mas 

ainda assim o período de vida útil é bastante inferior ao esperado em zona de maré. Note-se que é 
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desprezada a redução do coeficiente de difusão aparente ao longo do tempo, após a idade de inspecção. 

Introduz-se ainda um erro relacionado com o facto do coeficiente de difusão aparente determinado na 

idade de inspecção representar a média dos coeficientes de difusão relativo apenas ao período de idade 

da obra. 

Quadro 23 — Tempo de vida útil estimado para as estruturas analisadas, admitindo um recobrimento mínimo 

de 45 mm, correspondente a um recobrimento nominal de 55 mm, na zona de salpicos. 

Porto Idade 
(Anos) 

Relação 
a/c 

Classe de 
resistência à 
compressão 

Ccr  
Zona de salpicos 

Dcl 
(mm2/ano) Ci Cs t (anos) 

Alvor 13 0,45 C50/60 0,30 47,41 0,621 3,104 - 
Quarteira 19 0,52 C45/55 0,30 4,14 0,001 1,937 140 

Sagres 26 0,50 C20/25 0,30 3,71 0,001 1,031 270 
Sines 17 0,40 C45/55 0,40 54,46 0,783 2,647 - 

Sesimbra 7 0,41 C60/75 0,30 12,00 0,001 1,595 56 
Setúbal 17 0,60 C40/50 0,30 36,68 1,590 7,847 - 
Nazaré 13 0,49 C50/60 0,30 8,86 0,015 5,122 45 

Quadro 24 — Tempo de vida útil estimado para as estruturas analisadas, admitindo um recobrimento mínimo 

de 45 mm, correspondente a um recobrimento nominal de 55 mm, na zona de maré. 

Porto Idade 
(Anos) 

Relação 
a/c 

Classe de 
resistência à 
compressão 

Ccr  
Zona de maré 

Dcl 
(mm2/ano) 

Ci Cs t (anos) 

Alvor 13 0,45 C50/60 0,30 - - - - 
Quarteira 19 0,52 C45/55 0,30 9,46 0,153 8,687 43 

Sagres 26 0,50 C20/25 0,30 6,59 0,052 3,447 78 
Sines 17 0,40 C45/55 0,40 13,64 0,179 4,877 42 

Sesimbra 7 0,41 C60/75 0,30 22,80 0,065 5,559 19 
Setúbal 17 0,60 C40/50 0,30 30,04 1,047 6,582 - 
Nazaré 13 0,49 C50/60 0,30 - - - - 
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5. Conclusão 

 Considerações finais 

Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões obtidas no presente trabalho, que envolveu a 

colheita de amostras em betões sujeitos à classe de exposição XS3, em 7 portos distintos da costa oeste 

e sul portuguesa. O estudo foi bastante abrangente envolvendo uma gama bastante diferenciada de 

betões com diferentes idades, condições específicas de exposição, tipos de ligante e níveis distintos de 

relação a/c. Foi possível proceder à caracterização da massa volúmica e resistência à compressão, bem 

como a resistência à penetração acelerada de cloretos das amostras de betões recolhidos nos portos. 

Foram ainda determinados os perfis de cloretos com as amostras de pós recolhidos, sendo 

posteriormente comparados com os perfis obtidos através da E 465 (2005). Por fim, foi ainda calculado 

o parâmetro de penetração e a vida útil a 50 anos para cada porto. 

Seguidamente são apresentados os resultados obtidos no decorrer deste estudo, através de um resumo 

das conclusões retiradas relativas aos portos em análise. 

 Conclusões gerais 

No presente estudo foram caracterizados vários betões existentes em diferentes pontos do país, sujeitos 

a condições de salpicos ou em zona de maré, enquadrados na classe de exposição XS3. 

O trabalho envolveu o estudo de betão de massa volúmica normal com composição bastante variada, 

estimando-se teores de ligante entre cerca de 310 e 500 kg/m3, para relações a/c entre 0,4 e 0,6 e classes 

de resistência entre C20/25 e C60/75. 

Em geral, observou-se uma adequada relação entre a resistência à compressão e a relação água/cimento 

(a/c) estimada para os diferentes betões analisados. As flutuações observadas estão associadas a 

diferenças de idade, nível de deterioração, teor e tipo de adições incorporadas nas misturas. 

Os ensaios acelerados de migração de cloretos indicam diferentes classes de resistência à penetração de 

cloretos dos betões, variando de reduzida a muito elevada, de acordo com a classificação de Gjørv 

(1996). Os betões com maior a/c, valores baixos de resistência e ausência de adições pozolânicas 

apresentam o menor desempenho. Tendo em consideração os resultados obtidos por outros autores, 

conclui-se que os betões dos portos de Alvor, Sines, Sesimbra, Quarteira e Nazaré terão sido produzidos 

com incorporação de cinzas volantes. Isso leva a que a resistência à migração acelerada de cloretos 

nestes betões tenha sido superior à observada por outros autores em misturas com cimentos tipo I de 

igual a/c. 

A adição de cinzas volantes permitiu subir um nível na classificação da resistência à penetração de 

cloretos sugerida por Gjørv (1996). Os betões do porto de Sagres sugerem a incorporação de fíler 
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calcário na mistura, o que justifica os reduzidos valores de resistência mecânica e de penetração de 

cloretos. A par dos betões de Setúbal de elevada relação a/c, os betões de Sagres enquadram-se na classe 

de reduzida resistência à penetração de cloretos. 

O betão de Alvor foi o que apresentou maior resistência à penetração de cloretos, o que sugere a 

incorporação de teores elevados de adições pozolânicas, estando ainda de acordo com o elevado teor 

de ligante estimado para a composição destes betões. 

Confirma-se um aumento crescente de Dcl,RCMT com a relação a/c, sendo que este parâmetro pode ser 

bastante afectado pelo tipo de ligante. Verifica-se uma melhor correlação quando Dcl,RCMT é definido em 

função da resistência mecânica, embora esta correlação também não seja elevada.  

Os ensaios reais de exposição de cloretos confirmam a diferença elevada de resistência à penetração de 

cloretos nos betões estudados, embora não sigam a mesma hierarquia do observado nos ensaios 

laboratoriais. Em geral, os coeficientes de difusão foram menores em zona de salpicos do que em zona 

de maré, em que o contacto com a água do mar é mais frequente. 

Em alguns portos foi identificada uma região de convecção até 15 mm de profundidade, em que não se 

aplica o regime de difusão. Os perfis de cloretos foram fortemente afectados pelo tipo de betão e 

condições de exposição (direcção do vento, agitação marítima, protecção do betão, cota de recolha da 

amostra). 

Para todos os portos analisados, a concentração de cloretos em zona de maré foi superior ao teor crítico 

de cloretos a 30 mm de profundidade. Para estes casos, com apenas 10-20 anos de idade, podem-se 

reunir condições suficientes para o desenvolvimento de corrosão significativa das armaduras a esta 

profundidade. 

Verificou-se uma fraca relação entre o coeficiente de difusão determinado em exposição real, Dcl, e o 

coeficiente de difusão calculado nos ensaios de migração Dcl,RCMT. Para além de não respeitarem a 

mesma hierarquia na classificação dos betões, os valores de Dcl,RCMT são até 2 ordens de grandeza 

superiores ao do coeficiente de difusão Dcl. Vários factores como novos produtos de reacção com a água 

do mar, tempo de exposição, temperatura de ensaio, concentração de cloretos na solução, sendo que 

este assume elevada importância. Conclui-se que apenas para condições e períodos de exposição 

idênticos é possível relacionar Dcl,RCMT e Dcl.  

A concentração superficial de cloretos tendeu a aumentar com a relação a/c, embora a correlação tenha 

sido fraca. O Cs é afectado de forma importante pela incorporação de adições e pela idade e condições 

de exposição. Os valores de Cs estimados pelo modelo Hetek aproximaram-se dos valores 

determinados para a zona de maré, sendo pouco adequados para traduzir o comportamento em zona 
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de salpicos, onde o tipo de exposição pode ser bastante variável. Conforme esperado, o Cs nas zonas de 

maré foi em geral superior ao das zonas de salpicos. 

O parâmetro de penetração, Kcr, foi naturalmente superior nas zonas de maré do que nas zonas de 

salpicos, visto estarem associados a maiores valores de Cs e Dcl. Não se verificou qualquer relação entre 

Kcr e a/c, justificado pela diferente idade, tipo de ligante e condições de exposição dos betões. Ainda 

assim, confirma-se o maior valor de Kcr no porto de Setúbal, associado a betões de maior a/c e eventual 

incorporação de fíler calcário. 

Apenas para condições idênticas de exposição faz sentido ter em consideração a hierarquia estabelecida 

pelos ensaios acelerados de cloretos na classificação da durabilidade dos betões. 

Foi aplicada a metodologia de estimativa de vida útil sugerida na E 465 (2005) ao caso específico dos 

betões ensaiados no presente trabalho. A E 465 (2005) estima valores de Cs para a classe XS3 que são, 

em geral, conservativos nas condições de exposição em zona de salpicos, mas subestimados para a zona 

de maré. Os valores estimados para Dcl são, em geral, 1-2 ordens de grandeza superiores aos obtidos 

experimentalmente, o que conduziu a estimativas médias desajustadas da realidade, embora 

conservativas. O ajuste foi melhorado quando se considerou o Cs determinado experimentalmente. 

Apenas nos portos de Alvor e Sines, em zona de salpicos, foram obtidas estimativas próximas da 

realidade. Conclui-se que os resultados são fortemente afectados pelas condições de exposição, sendo 

aconselhável realizar ensaios intermédios de monitorização in situ para o ajuste progressivo do modelo 

de previsão. 

Em geral, verifica-se que as estruturas analisadas não deverão cumprir as condições mínimas de 

durabilidade para 50 anos de vida útil, apresentando concentrações de cloretos superiores a Ccr, para 

45 mm de profundidade. Apenas em Sagres, devido às condições de protecção promovidas pelo 

enrocamento, são previstas concentrações de cloretos inferiores a Ccr, quer em zona de salpicos, quer 

em zona de maré. Mesmo em estruturas que cumprem os requisitos mínimos de composição da E 464 

(2005), a estimativa de vida útil foi inferior a 50 anos, conforme exigido na mesma especificação. 

Do presente estudo, envolvendo uma amostra representativa de betões correntes utilizados em 

estruturas portuárias de betão, conclui-se que estes não estão correctamente dimensionados para 

apresentarem durabilidade adequada durante 50 anos de vida útil quando expostos em condições 

severas de ataque de cloretos, XS3. Conclui-se ainda que as composições mínimas especificadas na 

especificação LNEC E 464 (2005) podem não ser suficientes para garantir a durabilidade desejada 

durante o período alvo de 50 anos. 
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 Propostas de desenvolvimento futuro 

A realização do presente trabalho permitiu aprofundar o nível de conhecimento do domínio da 

durabilidade do betão em estruturas reais sujeitas a ataque de cloretos. Em face dos resultados obtidos 

no presente trabalho e tendo em consideração os problemas identificados, sugerem-se alguns temas de 

desenvolvimento futuro: 

• A análise de estruturas em que sejam conhecidas as misturas utilizadas na formulação dos 

betões; 

• Averiguação do efeito a longo prazo que a utilização regular dos portos, tem em termos 

mecânicos nos betões expostos à classe XS3; 

• O estudo de betões com outros tipos de adições na sua mistura; 

• A análise de betões com idades perto dos 50 anos; 

• A realização de um estudo semelhante, mas em betões sujeitos às classes de exposição XS1 e 

XS2. 
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Anexos 
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Anexo I. Especificação LNEC E 465 (2005) 

Esta especificação avançada pelo LNEC, que tem por base a NP EN 206 (2017) e a NP EN 1990 (2009), 

promove uma metodologia com o objectivo de estipular os requisitos de desempenho do betão armado 

ou pré-esforçado, sujeitos a carbonatação ou penetração de cloretos, por forma a respeitar a vida útil 

preconizada para um determinado estado limite. Neste anexo, apenas a abordagem à penetração de 

cloretos será discutida, pois esta é o foco deste trabalho. A especificação LNEC E 465 (2005) invoca a 

Eq.(2.6) e recorre ao factor de segurança g, por forma a que a vida útil tL, seja superior à vida útil 

pretendida tg. Tendo por base uma análise semi-probabilística, ao multiplicar o factor de segurança g, 

pela vida útil pretendida, obtém-se a vida útil de cálculo td, que terá de ser inferior à vida útil tL (Eq.I.1). 

𝑡x − 𝑡; > 0	𝑐𝑜𝑚	𝑡; = g × tg (I.1) 

Baseado na teoria da fiabilidade, o factor de segurança g é obtido com através da Eq.(I.2), considerando 

a abordagem de vida útil, com tL a ser descrito por uma distribuição lognormal, obtém-se os valores de 

g referidos no Quadro 2 para as diferentes classes de fiabilidade, com índice de fiabilidade 𝛽, indicado 

no mesmo quadro. 

g = 𝑒𝑥𝑝 ª𝛽[ln	(1 + 𝜐U]�/U + �
U
ln	(1 + 𝜐U)® com 𝜐 = 0,5 (I.2) 

A E 465 (2005) não aborda os estados limite de últimos, que contemplam o colapso da estrutura. Escolhe 

antes focar-se nos estados limite de utilização, que correspondem à fendilhação do betão devido à 

corrosão das armaduras, por forma a permitir medidas correctivas. Para a verificação do estado limite, 

a especificação adopta uma metodologia de estimar valores mínimos para o período de iniciação tI, que 

corresponde ao tempo necessário para que os cloretos penetrem no betão e provoquem a despassivação 

do aço, e período de propagação tp, que corresponde ao intervalo de tempo entre a despassivação e ser 

atingido o estado limite de utilização. Este método é baseado no modelo avançado por Tuutti (1982). 

Ao adoptar um estado limite de utilização, em que a máxima degradação das armaduras permitida é 

muito restrita, para a caracterização do betão são utilizadas propriedades ligadas ao período de 

iniciação. Sendo o betão de recobrimento é directamente responsável pela resistência à penetração de 

cloretos, a especificação estabelece-se valores de recobrimento mínimos cmin,dur, que estão indicados na 

NP EN 1992-1-1 (2010). Estes valores estão apresentados no Quadro 25. 

  



 C 

Quadro 25 — Recobrimentos mínimos cmin,dur (mm) por classe estrutural. 

Classe de exposição 1 2 3 4 5 6 
Betão armado       

XS1 20 25 30 35 40 45 
XS2 25 30 35 40 45 50 
XS3 30 35 40 45 50 55 

Betão pré-esforçado       

XS1 30 35 40 45 50 55 
XS2 35 40 45 50 55 60 
XS3 40 45 50 55 60 65 

I.1. Modelação da humidade do betão na classe de exposição XS 

As classes de exposição ambiental vêm definidas na especificação LNEC E 464 (2005), sendo baseadas 

na NP EN 206 (2017). As classes de exposição são descritas, maioritariamente através das condições de 

humidade a que o betão de recobrimento se encontra sujeito. A E 465 (2005) apresenta os valores de 

humidade relativa do betão de recobrimento e o tempo de molhagem Tdm, para cada classe de 

exposição, no Quadro 26. 

Quadro 26 — Humidade relativa e tempo de molhagem para as diferentes classes de exposição (E 465, 2005). 

Classe de exposição Humidade relativa (%) Tdm 
XS1 80 0,6 
XS2 100 1* 
XS3 100 1 

*Ausência de oxigénio para o processo de corrosão 

I.2. Período de iniciação para corrosão induzida por cloretos tI 

Aplicando o modelo avançado por Tuutii (1982), para o caso da corrosão induzida por cloretos, o 

período de iniciação é restrito pelo teor de cloretos atingir o teor crítico Ccr, junto às armaduras, tal 

como explicado em 2.4.1. A E 465 (2005) estabelece os valores limite para a concentração de cloretos em 

percentagem de massa de cimento, consoante as diferentes classes de exposição. Os valores indicados 

pela especificação, em função da relação água/cimento, são apresentados no Quadro 27. 

Quadro 27 — Valores do teor crítico de cloretos (% em massa de cimento). 

Classe de exposição a/c≤0,3 0,3<a/c≤0,4 a/c>0,4 
XS1/XS2 0,6 0,5 0,4 

XS3 0,5 0,4 0,3 

Para a modelação do período de iniciação, aplica-se a Eq.(I.3), que deriva da Eq.(2.3) (Bogas, 2011). Esta 

expressão não só estabelece que, o coeficiente de difusão diminui ao longo do tempo, como a penetração 

de cloretos apenas se dá por difusão. 

x	=	2.inverf  	
cs	–	c(x,t)

cs
	¡ .¯	K	.	Dcl,0	.  

t0

t ¡
klm

.	t 
(I.3) 



D 

Onde: 

c(x,t) – concentração de cloretos em % da massa de ligante, à profundidade x (m) após decorrido 

o tempo t (s) de exposição aos cloretos; 

K – factor que tem em conta a influência das condições de cura (kD,c) (Quadro 28), humidade 

relativa do ambiente (KD,RH) (Quadro 29), temperatura (KD,T) (Quadro 30) e método de ensaio 

(KD,t = 1 para o ensaio especificado na E463 (2004)); 

Para o coeficiente de difusão do betão, considera-se que diminui com o tempo de exposição, sendo 

dado pela Eq.(I.4): 

𝐷"(𝑡) = 𝐷"(𝑡4) ×  
𝑡4
𝑡 ¡

3cd
 (I.4) 

Quadro 28 — Factor kD,c (E 465, 2005). 

Número de dias de cura kD,c 
Normalizada 2,4 

Em contacto permanente com água 0,75 
Cofragem de permeabilidade 

controlada e 3 dias de cura húmida 1 

Quadro 29 — Factor KD,RH (E 465, 2005). 

Classes de exposição KD,RH 
XS1 0,4 
XS2 1,0 
XS3 1,0 

Quadro 30 — Factor KD,T (E 465, 2005). 

Temperatura do betão (ºC) KD,T 
30 1,5 
25 1,2 
20 1,0 
15 0,8 
10 0,75 
0 0,4 

ncl – factor que tem em conta o envelhecimento do betão no ingresso de cloretos ao longo do 

tempo, indicado no Quadro 31; 

Quadro 31 — Factor ncl(E 465, 2005). 

Classes de exposição  CEM I / II*  CEM III / IV  
XS1  0,55 0,65 
XS2  0,45 0,55 
XS3  0,55 0,65 

* Excepto CEM II-W, II-T, II/B-L e II/B-LL  
 

Dcl,0 – coeficiente de difusão potencial determinado em laboratório de acordo com a 

especificação LNEC (E463, 2004) para a idade de referência t0 = 28 dias, (m2/s). 



 E 

cs – concentração de cloretos na superfície do betão, em % da massa de ligante. O valor de cs, 

que é admitido ser constante, pode ser estimado pela Eq.(I.4): 

cs=cb.2,5.(a/c).kvert.khor.ktemp (I.5) 

Onde: 

cb – 3% para as classes XS2 e XS3 e 2,0% para XS1; 

a/c – razão água/ligante; 

kvert – parâmetro alusivo à classe de exposição ambiental (Quadro 32); 

Quadro 32 — Parâmetro kvert (E 465, 2005). 

Classe de exposição kvert 
XS1 0,7 

XS2 1 a 1m de profundidade 
1,4 a 25m de profundidade* 

XS3 1,0 
*admitem-se variações lineares entre os limites 

khor – parâmetro referente à distância à linha de costa (Quadro 33); 

Quadro 33 — Parâmetro khor (E 465, 2005). 

Distância à linha de costa** khor  
0 1,0 

1 km* 0,6 
3 km* 0,4 

*admitem-se variações lineares entre os limites 
**As dista ̂ncias podem aumentar em zonas planas e relativamente baixas e 
nos vales dos rios. Nas ilhas da Madeira e dos Ac ̧ores podem ser duplicadas. 

ktemp – parâmetro relativo à temperatura do betão (Quadro 34). 

Quadro 34 — Parâmetro ktemp (E 465, 2005). 

Temperatura (ºC) ktemp 
0 2,2 
10 1,5 
15 1,2 
20 1,0 
25 0,8 
30 0,7 
35 0,6 

O período de iniciação da corrosão induzida por cloretos, pode então ser determinada através da 

Eq.(I.5), onde ci refere-se à concentração inicial de cloretos no betão, em % da massa de ligante, e crec o 

recobrimento em (mm) (Bogas, 2011). 

tI	=

⎣
⎢
⎢
⎡ crec

2.inverf �cs-ccr
cs-ci

� .jK.Dcl,0.(t0)klm⎦
⎥
⎥
⎤
	 2
1-klm

 (I.6) 
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I.3. Modelo para estima do período de propagação tp 

A especificação LNEC E 465 (2005) avança um modelo para estimar o período de propagação tp, com 

base na intensidade de corrente eletroquímica, que maximiza o período de iniciação e permite estimar 

as propriedades de desempenho do betão durante esse período. Este modelo assente no estado limite 

de utilização, recorre à lei de Faraday Eq.(I.6), para estimar a redução de secção útil da armadura, o 

início da fendilhação do betão Eq.(I.7) e os diferentes tipos de corrosão Eq.(I.8), para aferir o período de 

propagação. 

x	=	0,0115	. I´µ¶¶	. 	𝑡? (I.7) 

Onde: 

x – redução do raio das armaduras em (mm); 

Icorr – intensidade de corrente de corrosão em (µA/cm2) tem designada pela literatura por taxa 

de corrosão; 

tp – tempo de propagação em anos. 

x	=	10-3.  74,5+7,3.
crec

∅0
–17,4.fctm,sp¡ (I.8) 

Onde: 

x – redução do raio das armaduras em (mm); 

crec – o recobrimento em (mm); 

Ø0– diâmetro inicial das armaduras passivas (mm); 

fctm,sp – resistência à compressão diametral do betão, com valores de 3 a 4 MPa nos betões, para 

a acção de cloretos. 

𝜙�–𝜙 = 	𝛼. 𝑥					𝑜𝑢					𝑟�– 𝑟 = �
𝛼
2� . 𝑥 (I.9) 

Para a influência do tipo de corrosão, como estamos a analisar apenas a corrosão por picadas (corrosão 

por cloretos), 𝛼 ≤ 10. 

Através das Eq.(I.6-8) iremos então obter as Eq.(I.9) e Eq.(I.10). 

tP	=	
k.∅0

1,15.α.Icorr
 (I.10) 

k	=	0,1.  74,5+7,3.
crec

∅0
-17,4.fctm,sp¡ .

2
∅0

 (I.11) 

Com a Eq.(I.9), é possível calcular os tempos de propagação, desde que sejam atribuídos valores a Icorr. 

Para tal a E 465 (2005) apresenta o Quadro 35. 
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Quadro 35 — Níveis de corrosão(E 465, 2005). 

Intensidade da corrente de corrosão, 
Icorr (µA/cm2) 

Nível de corrosão 

<0,1 desprezável 
0,1-0,5 baixo 
0,5-1 moderado 

>1 elevado 

Por sua vez o Quadro 36, estabelece a relação entre os níveis de corrosão e as classes de exposição. 

Quadro 36 — Níveis de corrosão para diferentes classes de exposição(E 465, 2005). 

Classes de exposição Nível de corrosão 
XS1 moderado 
XS2 desprezável 
XS3 elevado 

Utilizando o anexo E da E 465 (2005), para o cálculo do valor de k, encontramos na especificação os 

Quadros 13 e 14 com os valores mínimos estimados para o período de propagação tp, de acordo com as 

respectivas classes de exposição (Quadro 37). 

Quadro 37 — Períodos mínimos de propagação da corrosão devida aos cloretos até ao início da fissuração do 

betão (E 465, 2005). 

Classes 
de 

exposição 

Estimativa do período mínimo de propagação (tp), (anos) 
Período de vida útil pretendido, 

tg= 50 anos 
Período de vida útil pretendido, 

tg= 100 anos 
XS1 0 0 
XS2 40 80 
XS3 0 0 

Com o período mínimo de propagação determinado, podemos então calcular o período de iniciação de 

cálculo através da Eq.(I.12). Desta forma define-se as propriedades mínimas de desempenho para o 

betão, em termos de durabilidade, de acordo com a especificação LNEC E 465 (2005). 

𝑡¿' = g × (𝑡#– 𝑡?) (I.12) 
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Anexo II. Resultados obtidos para o ensaio acelerado de cloretos 

Porto Provete 
Coeficiente de difusão 
Dcl,RCMT (x10-12) (m2/s) CV (%) Média Desvio padrão 

Alvor 
1 1,30 

15,8 1,64 0,26 2 1,70 
3 1,93 

Quarteira 
1 10,01 

15,7 8,48 1,33 2 6,77 
3 8,67 

Sagres 
1 21,47 

6,4 20,78 1,33 2 18,92 
3 21,95 

Sines 
1 6,76 

14,7 7,09 1,04 2 6,01 
3 8,50 

Sesimbra 
1 2,97 

12,7 3,58 0,45 2 3,70 
3 4,06 

Setúbal 
1 23,51 

6,8 21,45 1,46 2 20,32 
3 20,51 

Nazaré 
1 10,18 

4,2 10,82 0,45 2 11,15 
3 11,12 
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Anexo III. Valores dos autores para o Dcl,RCMT 

fib 34 (2006) 
a/c betão Adição Coeficiente de difusão Dcl,RCMT,28dias (x10-12) (m2/s) 

0,40 CEM I 0% 8,9 
0,45 CEM I 0% 10,0 
0,50 CEM I 0% 15,8 
0,55 CEM I 0% 19,7 
0,60 CEM I 0% 25,0 
0,40 CEM II/A-V 15%Cz 5,6 
0,45 CEM II/A-V 15%Cz 6,9 
0,50 CEM II/A-V 15%Cz 9,0 
0,55 CEM II/A-V 15%Cz 10,9 
0,60 CEM II/A-V 15%Cz 14,9 

 
HETEK 53 (1996) 

a/c betão Adição Coeficiente de difusão Dcl,RCMT,28dias (x10-12) (m2/s) 
0,30 CEM I 0% 2,8 
0,35 CEM I 0% 5,5 
0,40 CEM I 0% 9,2 
0,45 CEM I 0% 14,2 
0,50 CEM I 0% 20,5 
0,55 CEM I 0% 28,1 
0,60 CEM I 0% 37,0 
0,65 CEM I 0% 47,2 

 
Cortês (2014) 

a/l a/c betão Adição 
Massa 

volúmica 
(kg/m3) 

Rcomp 
28dias 
(MPa) 

Coeficiente 
de difusão 
Dcl,RCMT,28dias 

(x10-12) (m2/s) 

CV(%) 

0,35 0,35 CEM I 0% 2298,7 76,30 8,10 5,5 
0,41 CEM II/A-V 15%Cz 2228,1 68,10 9,50 3,4 

0,45 
0,45 CEM I 0% 2219,5 57,70 13,10 11,6 
0,53 CEM II/A-V 15%Cz 2188,9 51,40 14,20 2,3 

0,55 
0,55 CEM I 0% - 47,80 15,80 2,9 
0,65 CEM II/A-V 15%Cz 2219,2 44,10 22,60 6,3 

 
Carrinho (2018) 

a/l a/c betão Adição 
Massa 

volúmica 
(kg/m3) 

Rcomp 
28dias 
(MPa) 

Coeficiente 
de difusão 
Dcl,RCMT,28dias 

(x10-12) 
(m2/s) 

CV(%) 

0,35 
0,35 CEM I 0% 2334,0 76,99 9,97 6,2 
0,50 CEM II/A-V 15%Cz 2300,0 63,18 9,73 2,7 
0,38 CEM II/A-L 15%FC 2308,0 61,98 12,03 3,7 

0,45 
0,45 CEM I 0% 2268,0 58,05 14,32 8,2 
0,64 CEM II/A-V 15%Cz 2250,0 49,64 16,71 8,7 
0,49 CEM II/A-L 15%FC 2258,0 52,31 18,69 3,1 

0,55 
0,55 CEM I 0% 2227,0 47,67 16,96 3,0 
0,79 CEM II/A-V 15%Cz 2232,0 38,63 23,34 2,6 
0,60 CEM II/A-L 15%FC 2232,0 40,76 - - 
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Bogas (2011) 

a/c betão 
Agregado 

Grosso 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Rcomp 
28dias 
(MPa) 

Rcomp 
365dias 
(MPa) 

Coeficiente 
de difusão 
Dcl,RCMT,28dias 

(x10-12) 
(m2/s) 

CV 
(%) 

Coeficiente 
de difusão 

Dcl,RCMT,365dias 
(x10-12) (m2/s) 

CV 
(%) 

0,40 CEM I 
42,5 

80% brita 
I + 20% 
bago de 

arroz 

2378,0 59,20 66,30 7,1 2,3 - - 

0,45 CEM I 
42,5 

2368,0 52,60 60,50 9,5 8,4 - - 

 
Real (2019) 

a/l a/c betão Adição 
Massa 

volúmica 
(kg/m3) 

Rcomp 
28dias 
(MPa) 

Coeficiente de 
difusão 

Dcl,RCMT,28dias 
(x10-12) (m2/s) 

CV(%) 

0,35 
0,35 CEM I 0% 2300 76,3 8,1 6 
0,41 CEM II/A-V 15%Cz 2230 68,1 9,5 3 
0,41 CEM II/A-L 15%FL 2290 71,0 12,1 0 

0,45 
0,45 CEM I 0% 2220 57,7 13,1 12 
0,53 CEM II/A-V 15%Cz 2190 53,4 14,2 2 
0,53 CEM II/A-L 15%FL 2220 53,0 19,5 10 

0,55 
0,55 CEM I 0% 2200 47,8 15,8 3 
0,65 CEM II/A-V 15%Cz 2220 42,2 21,1 6 
0,65 CEM II/A-L 15%FL 2200 41,7 23,3 9 

 
Meddah et al. (2014) 

a/c betão Adição Rcomp 28dias 
(MPa) 

Rcomp 365dias 
(MPa) 

Coeficiente de 
difusão Dcl,RCMT,28dias 

(x10-12) (m2/s) 
0,45 CEM I 0% 59,0 71,0 11,0 
0,45 CEM II/A-L 15%FC 53,5 63,0 12,0 
0,52 CEM I 0% 50,0 61,0 14,0 
0,52 CEM II/A-L 15%FC 45,5 53,5 16,0 
0,65 CEM I 0% 37,0 46,0 21,5 
0,65 CEM II/A-L 15%FC 32,5 40,0 26,0 

 
Dhir et al. (2007) 

a/c betão Adição Coeficiente de difusão Dcl,RCMT,28dias (x10-12) (m2/s) 
0,45 CEM II/A-L 15%FC 11,0 
0,52 CEM II/A-L 15%FC 15,0 
0,65 CEM II/A-L 15%FC 24,0 

 


