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Resumo 

O betão de elevada resistência tem sido alvo de uma evolução constante nas últimas décadas. 

Esta evolução tem sido acompanhada e fomentada por projectos de engenharia que não 

seriam possíveis de concretizar sem um betão de resistência superior. 

Este trabalho procura em primeiro lugar identificar as obras mais marcantes em betão de 

elevada resistência, quer em Portugal quer no resto do mundo. Através da identificação dessas 

obras poderá ser possível perceber em que situações é vantajosa a aplicação de um BER. 

Outro objectivo é procurar resumir as principais características destes betões, e principais 

diferenças em relação aos betões comuns.  

O trabalho inclui um levantamento parcial do “State-of-the-art” a nível experimental, de 

estruturas de edifícios, de pontes e de outras estruturas especiais realizadas com este material. 

É feita uma descrição de processos de produção deste tipo de betões, incluindo os materiais 

necessários e critérios de selecção destes materiais. Faz-se ainda uma breve análise ao 

comportamento dos elementos estruturais em BER, relatando ensaios experimentais 

consultados e principais conclusões a tirar desses mesmos ensaios. 

Num outro capítulo, dado ser um material que se distingue mais do betão tradicional (quer pelo 

fabrico quer pelo comportamento), é feito um resumo sobre o betão de ultra-elevada resistência 

(betão de pós reactivos). 

Este trabalho representa apenas uma parcela da informação recolhida e consultada. Embora 

houvesse vontade de expor mais informação sobre este tema, não foi possível dada a limitação 

de páginas para a dissertação. Teve de haver um processo de selecção da informação a 

transmitir, o qual espera-se que tenha sido o mais adequado. 
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Abstract 

High strength concrete has continuously evolved in the last few decades. This evollution hás 

been followed and powered by engineering projects that would not be possible without HSC. In 

first place, this work tries to identify the most marking projects using HSC, in Portugal and in the 

world. Indentifying this projects is a step to understand when HSC utilization is an advantage. 

Other goal is to define the most important mechanical characteristics of these concretes, and 

main differences to commom concretes. 

In this work there is a state-of-the-art of structures using HSC. The production of these 

concretes are described, not forgeting the neccessary materials and selection criteria. A brief 

review on structural element behaviour is made, reporting about experimental results and 

conclusions from other works. In other chapter it’s presented the reactive powder concrete. 

The present work represents a small part of the existing and consulted information on HSC. 

Though there was will to write more about this topic, it was not possible due to the imposed 

page number limitation. There was a process of selection the transmited information, hopefully 

an adequated one. 
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1 Introdução 

Há diversos anos que em situações mais exigentes se produzem capazes de suportar maiores 

cargas, os betões de elevada resistência (BER). Este tipo de betões é conseguido utilizando os 

materiais de forma mais racional e, sobretudo, com a adição de outros compostos ao betão 

tradicional.  

Helland [61,62], apresenta um gráfico com o número de publicações internacionais sobre os 

BER, que entre 1951 e 1990 tem um crescimento exponencial; o interesse pelo tema, mesmo 

não tendo crescido tão drasticamente desde então, é elevado, surgindo cada vez mais 

publicações e conferências internacionais sobre o assunto. 
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Figura 1 – Gráfico demonstrando o aumento de publicações sobre BER [61] 

Fazendo a distinção entre o estudo do material BER, e o estudo de estruturas feitas em BER, o 

primeiro caso parece ser mais abordado. O estudo das estruturas é geralmente feito em 

relação aos elementos estruturais isolados, procurando perceber o seu comportamento em 

relação a diversos aspectos. 

Para a revisão bibliográfica foi feita uma pesquisa em diversas publicações técnicas 

internacionais e em bancos de teses e artigos científicos. Justifica-se por serem meios 

disponíveis na Internet, portanto bastante acessíveis, sem prejuízo da sua validade científica. 

Foi ainda recolhida informação através de e-mail, junto de investigadores de outras faculdades. 

Organização do trabalho 

1.1 Evolução do Betão 

Louis Vicat inventa, em 1817, o cimento Portland, o primeiro cimento artificial, e com 

propriedades hidráulicas superiores aos cimentos naturais. Mais tarde, em 1848 Lambot 

introduz armaduras no betão, para que este fosse capaz de resistir a tracções. Por fim, o 

arquitecto Auguste Perret, em 1898, começa a utilizar este novo material nos seus projectos. 

Estes acontecimentos mudam radicalmente as edificações, devido à utilização em grande 

escala do betão, o material construtivo mais utilizado actualmente (adaptado de [22,21]). 

As grandes vantagens deste novo material, o betão armado, são a facilidade de moldagem, 

que permite adoptar praticamente qualquer forma para a estrutura, o seu baixo custo, e ainda a 

reduzida necessidade de manutenção. No entanto, a sua capacidade resistente revela-se 

então bastante inferior a outros materiais (pedra e aço, por exemplo).  
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Daí que desde cedo uma grande preocupação dos engenheiros tenha sido aumentar a 

resistência do betão. Já em 1918 Abrams aborda o tema, indicando que a forma de aumentar a 

resistência é diminuir a relação água/cimento (A/C). No entanto não é capaz de encontrar uma 

forma de fazer essa relação ir abaixo dos 0,4, por a água ser necessária para a hidratação do 

cimento, e para garantir uma boa trabalhabilidade do betão. 

Mesmo sem que a relação A/L tenha descido abaixo dos 0,4, a resistência média dos BC foi 

aumentando. Esse facto é explicável por a composição do cimento ter-se alterado ao longo do 

tempo, conforme explicado no sub-capítulo Cimento. A dimensão das partículas componentes 

do cimento também se alterou, sendo os betões actualmente mais finos do que há cinquenta 

anos atrás [21]. Resistências até 60MPa começam a ser obtidas em diversas aplicações, sendo 

impossível aumentar a resistência sem prejudicar a trabalhabilidade do betão [70].  

Só na década 1970 é possível obter relações A/C inferiores a 0,4 graças ao aparecimento dos 

superplastificantes (SP). Este acontecimento é um marco importante na história do betão, pois 

faz aumentar a resistência média e a durabilidade. Torna também possível o aparecimento dos 

BER tal como actualmente são produzidos. 

1.2 Vantagens da Utilização de BER 

A utilização de um BER é justificada por qualquer um dos seguintes motivos (ou por vários em 

conjunto): 

� Redução da área da seção transversal dos elementos verticais para uma dada carga; 

� Este efeito pode representar uma economia significativa, especialmente em zonas 

metropolitanas onde a área edificada é bastante onerosa, e em prédios altos, onde as 

cargas são mais elevadas; 

� Menor deformação imediata devido a um maior módulo de elasticidade; 

� Redução do peso próprio, permitindo aumento dos vãos e da altura dos edifícios (e das 

pontes);  

� A maior resistência do betão permite adoptar secções mais reduzidas, o que torna 

necessariamente a estrutura mais leve (e mais económica); 

� Este efeito será mais evidente em pontes, pois nos edifícios a maior concentração de 

massa concentra-se nas lajes, onde a aplicação do BER tem menor interesse;  

� Reduzida fluência; 

� Menor segregação e exsudação; 

� Elevada resistência com pouca idade, permitindo uma maior rapidez de execução; 

� Permite um retorno do investimento mais rápido pois o intervalo entre betonagem e 

descofragem pode ser bastante encurtado; 

� Baixa porosidade e elevada durabilidade; 

� São betões mais ecológicos; 

� A elevada durabilidade garante às estruturas um maior tempo de vida útil; 

� Sendo necessário menos volume de betão, consome-se menos matéria prima; 

� Podem revelar-se mais económicos; 
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� Seja pelos motivos já referidos ou ainda por a relação entre o preço e o custo poder 

diminuir. 

Estas vantagens vêm referidas essencialmente em [70,87,100], mas também um pouco por 

toda a bibliografia consultada. Note-se que não se deve entender como sendo vantagens 

garantidas aquando a utilização de um BER. Em cada caso deve ser estudada a sua utilização 

e a composição mais vantajosa para o betão. 

1.3 Resistência ou Desempenho? 

Esta questão foi levantada por Mehta e Aïtcin em 1990 [XIII], trabalho em que primeiro foi 

empregue o termo BED (betão de elevado desempenho). Estes autores procuram definir 

melhor as capacidades do BER, que não se ficam pela resistência. No entanto, gerou-se assim 

um elemento de confusão, por não haver definição para o que é um BED e o que é um BER. 

Sendo, de certa forma, um material de alta tecnologia da construção, os BER apresentam 

desempenhos superiores aos betões correntes em vários factores, pelo que são 

frequentemente designados por betões de elevado desempenho (BED). As características que 

podem levar um projectista a escolher um BED em detrimento dum betão corrente podem ser 

as mais variadas (peso volúmico, durabilidade, fluidez, resistência ou outras).  

Na bibliografia consultada encontraram-se várias sugestões para a classificação de um betão 

como BER ou como BED; no entanto, não se encontrou uma classificação que defina 

claramente uma distinção entre os dois. É frequente a utilização indiscriminada do termo BED, 

mesmo que a única característica referida seja a resistência; tal justifica-se por um BER ter 

associados desempenhos superiores aos do betão corrente (BC) em vários aspectos. 

Estudam-se neste trabalho situações em que a preocupação principal é a resistência do betão, 

motivo pelo qual se utiliza o termo BER. 

Camões [21], citando Aïtcin [II], reconhece que a expressão “desempenho” é demasiado vaga, 

não se ficando pela resistência do betão. Refere ainda que pode ser suficiente uma resistência 

de 25 MPa para um BED, se o material for escolhido em função do ambiente de exposição, por 

exemplo, pelo que a resistência não é característica necessária num BED. 

Um BED pode não ter resistências elevadas. No entanto, devido à sua estrutura interna, quase 

sempre um BER em associadas outras características para além da resistência mecânica. 

Não havendo uma definição globalmente aceite, e não pretendendo encontrar uma, entende-se 

ser conveniente nesse trabalho falar em BER, sabendo que esse betão terá melhores 

desempenhos que um BC em mais do que apenas a resistência. Fala-se portanto de um BER, 

pois procura-se um betão onde a resistência seja elevada; podendo um BED não ter essa 

característica, entende-se ser a outra designação mais apropriada. 

1.4 Organização do Trabalho 

Começa-se por fazer um enquadramento histórico destes betões. Neste enquadramento os 

aspectos focados são a evolução dos BER, principalmente no que toca à evolução que a 
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própria definição tem sofrido, e a referência a algumas das principais obras realizadas com 

BER a nível nacional e internacional. 

Após isto toma-se atenção ao processo de fabrico dos BER, analisando os constituintes destes 

betões e as propriedades que lhe conferem. Cada constituinte pode ser utilizado em maior ou 

menor quantidade, e muitos dos descritos são de utilização opcional.  

Cada um dos constituintes, e as misturas destes, conferem ao betão propriedades distintas; 

como tal um BER dificilmente pode ser definido sem o desenvolvimento de testes de 

caracterização. Procura-se no entanto caracterizar as suas propriedades mecânicas de uma 

forma o mais geral possível, principalmente referindo o que vem disposto no EC2 e no MC-90. 

A aplicação de BER tem as vantagens já referidas 
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2 Betões de Elevada Resistência 

Procura-se neste capítulo fazer uma breve introdução ao material BER, registando a sua 

evolução histórica e técnica. Será abordada sobretudo a resistência à compressão, até porque 

frequentemente é o único aspecto referido quando se trata de BER. Desta forma, deste 

capítulo em diante dir-se-á apenas resistência, quando se tratar da resistência à compressão. 

Em primeiro lugar, estuda-se a evolução do betão, em particular do BER, tomando-se especial 

atenção à alteração da definição ao longo do tempo, e dos marcos mais importantes da 

aplicação desta tecnologia. 

São apresentadas as definições para o material propostas por diversos autores, bem como por 

alguns regulamentos em vigor. 

Para melhor compreensão deste material, é necessário conhecer os vários métodos de fabrico, 

assim como os materiais empregues. Procura-se analisar os actuais métodos de produção 

fazendo referência aos resultados com eles obtidos. 

2.1 Evolução dos BER 

Na evolução dos betões, o aparecimento dos SP permite obter pela primeira vez relações A/C 

abaixo dos 0,4. Com isto, conseguem-se produzir betões com resistência bastante mais 

elevada, começando-se a designar esses betões por BER. 

A substituição de cimento por CV começou a ser estudada em 1937; apesar de ser apenas 

com interesses económicos (as CV são mais baratas que o cimento), a substituição permitiu 

observar as restantes vantagens, a saber: melhoria da trabalhabilidade, menor calor de 

hidratação, maior resistência mecânica e aos sulfatos, e menor expansão devida à reacção 

álcalis-sílica [21].  

Na década de 1950, na Escandinávia, começaram também ser adicionados novos minerais ao 

betão, nomeadamente as sílicas de fumo (SF) [3]. Desde então foram também testadas outras 

adições tendo em vista não só o aumento da resistência, mas também da durabilidade do 

betão e da trabalhabilidade. Entre outras, testaram-se também as seguintes adições: látex, 

escória de alto forno (EAF), cinzas de casca de arroz (CCA). 

Outra tecnologia de produção de betões mais recente é a inclusão de fibras de aço na pasta de 

betão, o que permite aumentar a ductilidade de betão, a resistência a impactos e 

comportamento sobre temperaturas elevadas. Espera-se que com os estudos desenvolvidos 

sobre este material, o betão reforçado com fibras de aço (BRFA) ou o betão auto-compactável 

reforçado com fibras de aço (BACRFA), se possam em algumas situações dispensar as 

armaduras transversais [12,27,31,33].  

Com as referidas tecnologias tornou-se então possível produzir betões com relações 

água/ligante (A/L) inferiores a 0,4, de elevada resistência e elevada trabalhabilidade. Repare-se 

que se fala agora de relação A/L e não A/C, pois o BER, regra geral, deixou de ser constituído 

somente com cimento, devido às vantagens que as restantes adições minerais lhe conferem. 
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2.1.1 Evolução da Definição 

Conforme tem sido exposto, o produto BER é fruto de um processo de evolução contínua ao 

longo do tempo. Tal como o próprio betão corrente tem visto a sua resistência média aumentar 

devido às evoluções tecnológicas no fabrico, também o BER tem vindo a tornar-se cada vez 

mais resistente. 

Só se começou a designar betões como BER a partir da década 1950. Segundo o ACI 

Committee 363 (American Concrete Institute - ACI), nesta década eram considerados BER 

todos os betões de resistência superior a 34 MPa [1,70].  

Em 1969, Parrot define o BER como um betão que apresente resistência aos 28 dias superior a 

80MPa. Considera ainda ser impossível atingir resistências superiores aos 110MPa, excepto se 

utilizados meios de fabrico especiais (elevadas pressões e/ou temperaturas) [3]. 

Em 1973, Coutinho define como um BER aquele que apresente resistência entre 50MPa e 

100MPa, e como betão de ultra elevada resistência (BUER) um betão que tenha resistência 

superior a 100MPa [3]. 

O ACI Committee 363, em 1992, defende que um BER é um betão com resistência superior a 

41MPa. No entanto adverte que a definição pode variar geograficamente: numa região onde 

sejam produzidos comummente betões de 62MPa, um BER pode ser aquele com resistência 

superior a 83MPa, por exemplo [21]. 

Aïtcin2, em 1998, define os BER em diferentes classes, como se pode ver na Tabela 1. Aïtcin 

acrescenta ainda a necessidade de o betão ter uma relação A/L inferior a 0,4 [21].  

Autor Classe Resistência (MPa) 
I 50 a 75 
II 75 a 100 
III 100 a 125 
IV 125 a 150 

Aïtcin 

V > 150 

fcm,cil 

Tabela 1 – Classes de BER definidas por Pliskin e Aïtcin [21,10] 

2.1.1.1 Definições Regulamentares 

O Model Code 1990 (MC-90), publicado inicialmente em 1990 pelo CEB/FIP, continua a ser 

uma referência nos códigos de betão, tendo sido um dos primeiros a abranger os BER. A 

versão final é publicada em 1993. Este documento define um BER como um betão cuja 

resistência determinada por ensaio num cilindro se situa entre 50MPa e 130MPa, quando 

produzido com agregados correntes [21,60,10].  

Em 1995 é publicado pela CEB/FIP o “HPC – Recommended Extension to the Model Code 90”, 

que fornece indicações detalhadas para a utilização de betões com resistência até 100MPa. 

Em Maio de 2000 é apresentada pela FIB uma nova extensão ao código, passando este a 

considerar os betões de agregados leves [93].3 

A Federal Highway Administration (FHWA) tem um papel preponderante no desenvolvimento 

da tecnologia do BER nos EUA. Em 1987 desenvolve um programa (Strategic Highway 
                                                      
2 AÏTCIN, Pierre-Claude, 1998, High-performance concrete, Modern concrete technology 5, E& FN SPON, London and 
New York; referido em [21] 
3 Datas e documentos verificados no site da organização 
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Research Program – SHRP) com vista a “desenvolver e avaliar técnicas e tecnologias para 

combater as condições deterioradas das auto-estradas da nação e para melhorar o seu 

desempenho, durabilidade, segurança e eficiência”4. 

Em 1996 a FHWA propõe uma classificação para betões de acordo com a característica 

pretendida pelo projectista (plasticidade, resistência mecânica ou química, entre outras). Esta 

classificação foi recentemente modificada e adoptada pelo ACI, uma vez que se trata da mais 

abrangente e também é uma das mais objectivas – a caracterização do betão é feita sempre 

em função de testes normalizados pelo American Society for Testing and Materials (ASTM) ou 

pela American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).  

O ACI passa assim a definir um BED através de um termo que define a característica 

pretendida, acrescido de uma classe de 1 a 3, em que 3 é a mais elevada (ver Tabela 2). 

Repare-se que relativamente à resistência do betão não é definido um limite superior [110]. 

Classe de desempenho do BED Característica do 
desempenho Teste normalizado 

1 2 3 
Durabilidade gelo-degelo 
(F/T = módulo de elasticidade 
dinâmico relativo após 300 ciclos) 

AASTHO T161 
ASTM C666; 

Procedimento A 
70%�F/T<80% 80%�F/T<90% 90%�F/T 

Resistência à delaminação 
(SR = classificação visual da 
superfície após 50 ciclos) 

ASTM C672 3,0�SR>2,0 2,0�SR>1,0 1,0�SR�0,0 

Resistência à abrasão 
(AR = profundidade média de 
desgaste) 

ASTM C944 2,0>AR�1,0 
mm 

1,0>AR�0,5 
mm 0,5 mm >AR 

Penetração dos Cloretos 
(CP = Coulombs) 

AASHTO T277  
ASTM C1202 2500�CP>1500 1500�CP>500 500�CP 

Reactividade Alcalis-sílica 
(ASR = expansão aos 56 dias, %) ASTM C441 0,20�ASR>0,15 0,15�ASR>0,10 0,10�ASR 

Resistência aos Sulfatos 
(SR = expansão, %) ASTM C1012 SR�0,10 

aos 6 meses 
SR�0,10 

aos 12 meses 
SR�0,10 

aos 18 meses 
Trabalhabilidade 
(SL = abaixamento; SF = ritmo de 
abaixamento) 

AASHTO T119 
ASTM C143 

ASTM C1611 

SL>190 mm 
e 

SF<500 mm 

500�SF<600 
mm 600 mm < SF  

Resistência 
(f’c = resistência à compressão) 

AASHTO T22 
ASTM C39 55�f’c<69 MPa 69�f’c<97 MPa 97 MPa � f’c 

Elasticidade 
(Ec = módulo de elasticidade) ASTM C469 34�Ec<41 GPa 41�Ec<48 GPa 48�Ec GPa 

Retracção 
(S = ‰) 

AASHTO T160 
ASTM C157 800>S�600 600>S�400 400>S 

Fluência 
(C = ‰/MPa) ASTM C512 75�C>55 /MPa 55�C>30 /MPa 30 /MPa�C 

Tabela 2 – Classificação proposta pelo ACI em 2006 para as classes de desempenho dos BED [110] 

Devido ao grande impacto que a descoberta de petróleo teve na economia do país, levando à 

construção de várias plataformas no mar do Norte, o betão tem um grande desenvolvimento na 

Noruega na década de 1980. A necessidade de utilizar BER nestas estruturas deve-se ao 

elevado teor de cloretos, sendo portanto necessário produzir betões de qualidade bastante 

superior ao BC na altura para construir estruturas duráveis [60]. 

Aliado a este facto, a obrigatoriedade de recolher a SF levou a que existisse já suficiente 

quantidade deste material para produzir BER em larga escala. É também a Noruega um dos 

países que mais cedo domina a técnica de produção de superplastificantes (SP), sendo o maior 

produtor mundial na década de 1980 [60].  

                                                      
4 Traduzido de http://www.tfhrc.gov/pubrds/marapr98/shrp.htm 
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Com estes factores aliados, foi o primeiro país a ter caracterizado os BER com tensões até 

105MPa, definidas em cubo, no regulamento NS 3473 de 1989. Tem no mesmo código 

definidos betões leves com tensões até 85MPa [60]. 

Em Portugal, até 2006 o regulamento em vigor, o REBAP, não prevê a utilização de BER, 

limitando as classes de betão a C50/60, e estando nele indicado que a sua utilização exige 

cuidados especiais, sendo necessário garantir a obtenção destes betões em obra. Refere ainda 

que tais betões apenas são utilizados apenas em casos muito especiais [103]. 

Actualmente, a norma em vigor em Portugal para estruturas de betão armado é o Eurocódigo 2, 

e a norma referente ao betão é a NP EN 206-1 (produto). A NP ENV 13670-1:2005 é a pré-

norma de execução. A NP EN 206-1 considera tratar-se de um BER caso o betão seja de 

classe superior à C45/55 e aumenta os limites superiores de resistência do betão para 

C100/115 e introduz ainda classes de resistência respeitantes ao betão leve até ao LC80/88, 

para massas volúmicas entre os 800kg/m3 e os 2000kg/m3 [93]. 

2.1.2 “State of the Art”  

Procura-se aqui transcrever alguns dos marcos na história dos BER. Actualmente começa a ser 

mais frequente a necessidade de escolher um betão com características especiais, tais como 

trabalhabilidade ou durabilidade. No entanto, estes betões apresentam geralmente uma 

resistência superior à comum, e têm contribuído para o conhecimento e domínio da técnica de 

fabrico dos BER, e consequente difusão da produção e vantagens inerentes a este tipo de 

betões. Daí que obras onde o principal critério de escolha do betão não tenha sido a 

reesistência sejam também referidas neste capítulo. 

2.1.2.1 Resultados Experimentais 

A solução primeiramente indicada para aumentar a resistência do betão foi limitar a relação 

A/C; esta medida é indicada em 1918 por Abrams que, no entanto, não é capaz de sugerir uma 

forma de conseguir diminuir para valores inferiores a 0,4 [22,21]. 

Sabendo que a resistência de um betão é fortemente condicionada pela sua porosidade, e 

tendo em vista o aumento dessa mesma resistência, desde meados da década de 1960 que se 

procuram desenvolver, laboratorialmente, técnicas de diminuir os vazios do betão. As técnicas 

mais estudadas são uma cura do betão sob pressão e/ou temperaturas elevadas; outrass 

técnicas consistem numa vibração electro-magnética, ultra-sónica ou de alta-frequência [3]. 

Outra forma estudada de diminuir a porosidade consiste em controlar as dimensões dos 

constituintes do betão: sendo suficientemente reduzidos, poderiam preencher os vazios. Daí 

advém a necessidade de determinar as dimensões dos inertes, para que a sua mistura tenha a 

máxima compacidade (curvas de Faury). Para actuar em dimensões inferiores, existem vários 

materiais a serem testados, como por exemplo: fibras de aço, de carbono ou de vidro, enxofres 

e resinas para impregnação do betão, entre outros [3]. 

Qualquer que seja a aproximação adoptada, os betões são no entanto demasiado onerosos. 

Os materiais alternativos são mais dispendiosos que o betão (excepto as CV, cuja utilização é 
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pouco comum até à década de 1980), e a modificação das técnicas de fabrico é ainda de difícil 

implantação em obra. 

Portanto, na década de 1970, para que os BER possam ser mais utilizados, existe a 

necessidade de diminuir o seu custo. Só com o desenvolvimento dos SP é que tal se torna 

possível, uma vez que finalmente se pode reduzir a relação A/L sem a necessidade de novas 

técnicas de fabrico. Outro acontecimento importante foi a descoberta que determinados 

subprodutos industriais têm propriedades pozolânicas (consultar capítulo 2.2.2.5 Adjuvantes, 

pág.35); alguns menos dispendiosos que o cimento, poderiam substituir parte deste na mistura, 

outros, mais onerosos, trazem um acréscimo de resistência que compensa o maior custo. 

Com estes acontecimentos, as formas de obter BER que passam a ser estudadas são aquelas 

que permitem uma adopção por parte da indústria sem necessidade de um investimento 

demasiado grande. O processo adoptado é o de estudar os materiais disponíveis 

comercialmente, e estudar as características deles para racionalizar a dosagem do betão.  

Dentro deste contexto, em 1990, Almeida [3] estuda dez composições diferentes para a 

produção de betão, nomeadamente: betão comum, com sílica de fumo estrangeira (tipo A) e 

portuguesa (tipo B); betão com CV; e betão com pozolana natural. Todas estas cinco 

composições são testadas com ou sem SP (naftaleno sulfonato, 0,03 l/kg de cimento) e sempre 

com 500 kg de ligante por m3 de betão.  

De todas as composições estudadas, as que se revelam mais resistentes são as que contêm 

SF misturadas com adjuvante. O SP utilizado permite acréscimos de resistência entre os 24,6% 

e os 48,2%. Verifica-se ainda que a introdução de adjuvante melhora mais substancialmente as 

misturas com sílica, e permite aos betões com CV ou com pozolanas obterem melhores 

resistências que os betões tradicionais, o que não acontece sem os SP [3]. 

As resistências alcançadas variam entre os 61,0MPa e os 106,2MPa, aos 28 dias. Tratam-se 

de resistências notáveis para o cimento utilizado, que é de classe 32,5 (a classe de cimento 

mais baixa). Repare-se que, segundo [21], Aïtcin (1998) indica serem muito poucos os 

cimentos capazes de permitir o fabrico de um betão da classe III (ver Tabela 1, pág.6).  

No final da década de 1980 a Cogema, empresa líder mundial em controlo de resíduos 

nucleares, decide utilizar um BPR para depósito dos desperdícios radioactivos. Os contentores 

produzidos pela empresa francesa Sabla, têm de apresentar uma resistência adequada, mas 

principalmente uma permeabilidade reduzida ao material radioactivo, tendo uma vida útil no 

mínimo de 300 anos [124]. 

Outro autor, Camões [21], procede ao teste de dosagens de betões com CV. São testadas três 

dosagens de ligante, 300kg, 400kg e 500 kg de ligante por m3 de betão, e para cada dosagem 

testam-se percentagens de CV no ligante de 0%, 20%, 40% e 60%. Qualquer das dosagens 

tem uma dosagem de SP de 0,5%.  

O referido trabalho não trata directamente dos BER, e muitas das composições estudadas não 

atingem os 45MPa aos 28 dias (cura de 24h em câmara a 21ºC, 80% de humidade relativa, e 

mantidos posteriormente em água). No entanto, o autor apresenta um estudo económico em 

que o único critério era a relação entre o custo e a resistência. Mostra assim ser possível obter, 
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graças à incorporação de CV, betões com resistências superiores a 55MPa, cujo custo é 

semelhante a um betão de resistência próxima dos 45MPa, mas cuja composição conta 

unicamente com cimento.  

Mais recentemente, em 2005, Júnior [70] analisa a possibilidade de produzir BER com 

materiais unicamente provenientes da região de Curitiba, Brasil. O único produto de 

proveniência externa àquela região poderá ser o SP, embora não esteja especificada a sua 

origem. O cimento adoptado é caracterizado por ter dimensões de partículas inferiores às 

correntes, pois permanece mais tempo na moagem, e por ter adição de até 5 % de fíler 

calcário. A adição mineral adoptada é a sílica de fumo (SF), por ser a única produzida na 

região. Dados estes materiais, estudam-se três métodos de dosagem propostos para BER 

(propostos por Aïtcin5, Mehta e Aïtcin6 e pelo IPT-EPUSP). Variando a relação A/L entre 0,45 e 

0,19, obtêm tensões médias mínimas aos 28 dias de 54,7MPa (mínima absoluta de 51,6MPa, 

ambas para uma relação A/L de 0,45). As resistências máximas obtidas situam-se por volta dos 

105MPa.  

Analisando a tabela de custos e resistências apresentada nesse trabalho (Tabela 3), é curioso 

constatar que o custo do betão aumenta significativamente a partir de resistências da ordem 

dos 80MPa (mais correcto seria dizer relações A/L inferiores a 0,25, pois é o custo dos SP que 

encarece esses betões). Nalguns casos, aumentos de custo da ordem dos 25 % conduzem a 

aumentos da resistência perto dos 50%. Consulte-se a Figura 2, onde se percebe facilmente 

que um ligeiro aumento da resistência pode ser bastante vantajoso a nível económico. 

IDADES (fc) Método de 
Dosagem � Custo R$ 

3d 7d 28d 

AÏT-020 706,38 75,8 89,9 108,3 
AIT-025 496,95 69,4 82,8 101,5 
AIT-030 389,97 52,5 74,7 92 
AIT-035 332,04 51,2 68,3 80,8 
AIT-040 296,39 44,7 59,3 76,5 
AIT-045 268,3 31 39,2 54,7 

MEH-019 656,08 82,7 91,5 108,5 
MEH-023 454,52 76,6 88,6 100,8 
MEH-026 348,85 68,2 81,5 98,5 
MEH-031 291,07 58,1 67 86,2 
MEH-038 260,86 50,1 56,8 74,6 
MEH-045 232,13 36,9 43,6 58 

Tabela 3 – Custo e resistência do betão para dois métodos de dosagem [70] 

                                                      
5 AÏTCIN, P.-C. Concreto de Alto Desempenho, tradução de Geraldo G. Serra – São Paulo – Editora Pini, 2000 
6 MEHTA, P.K; AÏTCIN, P-C.,Principles Underlying Production for High Strenght Performance Concrete. Cement, 
Concrete & Aggregates v. 12, n.2, p. 70-78. 1990 
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Figura 2 – Análises comparativas custo/resistência para os resultados de [70] 

Ainda em 2005, Filho [47] analisa a produção de BER com cimento aluminoso e adição mineral 

de sílica activa. As misturas estudadas contam com proporções de sílica a variar entre 0% e 

20% e relações A/L a variar entre 0,23 e 0,37. De todas as dosagens ensaiadas (13), apenas 

duas apresentam resistência média inferior a 60MPa aos 28 dias (relação A/L 0,32 para 5% de 

sílica e relação A/L 0,37 para 10% de sílica). A máxima resistência média observada é de 

71,0MPa. 

2.1.2.2 Aplicações em Pontes 

As condições de implantação das pontes são por vezes adversas, exigindo-se maiores vãos ou 

pilares mais altos. Tais condições implicam frequentemente o uso de materiais de qualidade 

acima da média. Outro motivo para a utilização de materiais de desempenho superior ao 

corrente é a preservação da obra, que tem de ter um período de vida que pode chegar aos 120 

anos, como é o caso da Ponte Vasco da Gama, mesmo que inseridas em ambientes 

agressivos.  

Conforme já referido, a FHWA teve um papel preponderante ao exigir que se utilizassem BER 

como forma de garantir um período de vida longo para a obra. Em 1996 cerca de 12,5% das 

pontes nos EUA encontram-se “estruturalmente deficientes. Cerca de 43 500 pontes 

necessitam de manutenção acrescida, reabilitação substancial ou mesmo substituição”, 

conforme [21,IX]. Apesar de ser pretendido um betão de durabilidade elevada (um BED, 
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portanto), é frequente nesse país serem definidas classes mínimas de resistência sem que 

nada seja dito em relação à durabilidade do betão. 

Ano  Ponte Localização Maior 
vão (m) Tipo de estrutura Resistência do 

betão (MPa)  

1963 Ponte da 
Arrábida Portugal 210 Ponte em arco 40* 

58** [3,21] 

1985 East Huntington 
Bridge 

Huntington, 
EUA  Ponte de tirantes 55 [109] 

1986 Alex Fraser 
Bridge 

Rio Annacis, 
EUA  Ponte de tirantes 55 [109] 

1989 Sandhornøya 
Bridge Noruega 154 Em caixão, construção 

por aduelas 

55* (betão leve, 
1900kg/m3) 

59,8** 

[11,19
,65] 

1990 Stongasundet 
Bridge 

Noruega 
(costa Oeste) 70 Vigas pré-fabricadas 65* 

75** [60] 

1992 Passarelas de 
Montjüic 

Barcelona, 
Espanha  Vigada, em T invertido 80 [64] 

1992 20 Mile Creek Highway 20, 
Canadá   80,1** [17] 

1993 CNT Japão 40  100* [59] 

1994 Pont de 
Normandie 

Normandia, 
França 856 Ponte de tirantes 79 [22] 

1998 Ponte Vasco da 
Gama 

Lisboa, 
Portugal 420 Ponte de tirantes 

C35/45* 
61,9 a 77,3 ** 

112*** 

[22,11
6] 

2000 Sturgeon River 
Bridge 

Rio Sturgeon, 
Canadá  Girder bridge 50* 

65** [17] 

2001 
Bridge across 

Zwickauer 
Mulde 

Glauche, 
Alemanha 39 Laje  C70/85* [7] 

2004 Viaduc de 
Millau Millau, Fança 342 Ponte de tirantes 60* [22] 

*Resistência exigida no projecto **Resistência média do betão aplicado ***Resistência máxima obtida 
Tabela 4 – Listagem de pontes construídas em BER 

Antes de mais, repare-se que as pontes localizadas no Canadá têm elevadas resistências mais 

devido à necessidade de resistir ao desgaste da acção gelo/degelo. Para além da resistência 

os cadernos de encargos determinam a relação A/L, adições minerais mínimas, ou até a 

fendilhação máxima ou o diferencial de temperatura no betão. 

O motivo para a utilização do BER nas pontes East Huntington Bridge e Alex Fraser Bridge 

(Figura 3) é diminuir o peso do tabuleiro. Em pontes de tirantes, o tabuleiro fica comprimido; 

com a utilização de BER, a espessura necessária é menor, assim como o seu peso [109]. 

  
Figura 3 – East Huntington Bridge7 e Alex Fraser Bridge8 

                                                      
7 Foto da autoria de Arvid Grant, disponível em http://en.structurae.de 
8 Foto da autoria de Robert Cortright, disponível em http://en.structurae.de 
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A Stongasundet Bridge é uma ponte localizada na costa Oeste da Noruega, sendo 

“vantajososo realizar o máximo trabalho possível da construção num local central a alguma 

distância do local da ponte. O design escolhido foi portanto uma ponte vigada em betão com 

duas vigas paralelas pré-fabricadas pós-tensionadas” (traduzido de [60]). São adoptadas vigas 

de 62,5m e de 57,5m para vencer os vãos de 16m, 37m, 50m e 70m. O betão incorpora 

40kg/m3 de SF, e relação A/L de 0,35 [60]. 

Em Barcelona, nas Passarelas de Montjüic, a adopção de uma secção em T invertido leva à 

necessidade de adoptar um BER para absorver as compressões no banzo superior a meio vão 

[64]. 

À data da sua conclusão, a ponte da Normandia (Figura 4) tem o maior vão para pontes de 

tirantes. O betão adoptado tem 8 % de SF e relação A/L de 0,36 [22]. 

  
Figura 4 – Pont de Normandie9 

A ponte Vasco da Gama (Figura 5) é a mais longa da Europa à data da conclusão (17,2km). 

Trata-se da primeira vez que é exigido um BED em Portugal, exigindo-se a incorporação de CV 

(cerca de 20% do total de ligante) e baixas relações A/L, entre 0,31 e 0,34, mantendo-se 

elevados abaixamentos no cone de Abrams (200mm a 230mm). As características de 

durabilidade permitem garantir uma vida de 120 anos [22,116]. 

  
Figura 5 – Ponte Vasco da Gama10 

                                                      
9 Fotos da autoria de Philip Bourret, disponíveis em http://en.structurae.de 
10 Fotos da autoria de Inge Kanakaris-Wirtl, disponíveis em http://en.structurae.de 
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Entre outras exigências, é especificado no caderno de encargos da Sturgeon River Bridge que 

a razão A/L máxima é de 0,36, SF entre 7,7% e 9,5%, abaixamento entre 90mm e 150mm, 

fendilhação inferior a 0,3 mm e diferença de temperatura do interior do betão para o exterior 

inferior a 20ºC. Para garantir a máxima durabilidade, as armaduras são em aço inoxidável, 

conforme se pode ver na Figura 6 [17]. 

 
Figura 6 – Sturgeon River Bridge em construção [17] 

O Viaduc de Millau, com um perfil transversal de 32m (Figura 8), tem o pilar mais alto do 

mundo, com 340m de altura ao solo (ver Figura 7) [22]. 

  

 
Figura 7 – Viaduc de Milau11 

                                                      
11 Foto da autoria de Nicolas Janberg, disponível em http://en.structurae.de 
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Figura 8 – Perfil transversal do Viaduc de Milau12  

A ponte sobre o Zwickaeur Mulde é uma ponte cuja superstrutura é uma laje. Normalmente 

este tipo de estruturas está limitado a vãos até aos trinta metros, sensivelmente, pois a partir 

desse limite deixa de ser económico optar por este tipo de solução. Com a utilização de BER, é 

possível construir uma ponte em laje (1m de espessura), com um vão principal de 39m. 

 
Figura 9 – Perfil longitudinal da Bridge across Zwickauer Mulde [7] 

 
Figura 10 – Bridge across Zwickauer Mulde em construção [7] 

2.1.2.3 Aplicações em Edifícios 

Em edifícios, os BER são inicialmente aplicados em edifícios altos, principalmente por assim se 

conseguir reduzir a área necessária para os pilares, aumentando a área útil. Com o aumento 

                                                      
12 Foto da autoria de Erich Baumgartner, disponível em http://en.structurae.de 
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da aplicação dos BER e consequente conhecimento das suas características, estes começam 

a ser utilizados com outros objectivos, como a rapidez de construção ou a durabilidade. 

Ano  Edifício Localização Altura,  
nº pisos 

Resistência do 
betão (MPa) 

Relação 
A/L Adições   

1970 Water Tower 
Place Chicago, EUA 79 pisos 62 na base 

30 no topo 0,35 CV  
(12%) [70] 

1976 River Plaza Chicago, EUA 56 pisos 62 0,35 CV  
(12%) [70] 

1983 Comlumbia 
Center Seattle, EUA 76 pisos 66 0,25 CV  

(20%) [70] 

1988 Scotia Plaza Toronto, 
Canadá 68 pisos 

70 * 
92,5 ** 

(143 ensaios) 
0,30 

E (43%) 
SA  

(11%) 
[70, 17] 

1989 
311 South 

Wacker 
Drive Tower 

Chicago, EUA 293m, 79 
pisos 83  SA [70, 63] 

Two Union 
Square 

216m; 58 
pisos 

91 aos 2 dias 
119 aos 28 dias 

145 aos 119 dias 
0,22 SF  

(8%) [22, 70] 
1989 

Pacific First 
Center 

Seattle, EUA 

44 pisos 115  CV (11%) 
SA (1%) [70] 

1991 
Bay 

Adelaide 
Center 

Toronto, 
Canadá 

275m, 57 
pisos 

85 * 
98,7** 

(137 ensaios) 
 SF [17, 63] 

1992 GLG Grand Atlanta, EUA 186m,  
54 pisos 

55 a 69 MPa, aos 
56 dias 

24 MPa às 18 h 
0,34 CV [113] 

1994 
Suarez 
Trade 
Center 

Salvador, 
Brasil 30 pisos 60  0,29 SA  

(11%) [70, 2] 

1996 Petronas 
Towers 

Kuala 
Lumpur, 
Malásia 

452m; 88 
pisos 100 0,27 SF  

CV [22] 

 

Edifício do 
CCCTMS do 

porto de 
Lisboa 

Lisboa, 
Portugal 

37,3m;  
8 pisos 

C35/45* 
89** 

fck=83,4 
0,35 SF 

(40kg/m3) [22,5] 

2001 E-Tower São Paulo 162m; 
42 pisos 

125** 
149,9*** 0,19 

SG  
Argila 

Calcinada 
[70] 

2003 
Taipei 

Financial 
Center 

Taiwan 508m; 
101 pisos 70*  SF  

EAF [22] 

2007 Torre 
Espacio Espanha 220m, 54 

pisos 70*   [43] 

*Resistência exigida no projecto **Resistência média do betão aplicado ***Resistência máxima obtida 
Tabela 5 – Listagem de edifícios construídos em BER 

No edifício Two Union Square, o betão é aplicado no interior de colunas metálicas ocas, com 

3m de diâmetro e 10mm de espessura. Quatro destas colunas formam o núcleo central de 

rigidez da estrutura. O betão é escolhido em função da rigidez, 50GPa [22,70].  
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Figura 11 – Edifício Two Union Square [22] 

O principal motivo para a escolha do betão no GLG Grand é a velocidade em que o betão 

ganha presa; este edifício de 54 pisos tem um prazo de construção de 52 semanas, em que o 

contrato impõe penalidades pesadas por cada dia de atraso. O plano de betonagem leva a um 

ciclo de três dias para cada piso; a betonagem tem de estar concluída até às 12h para se poder 

descofrar os elementos às 7h do dia seguinte [113]. 

 
Figura 12– GLG Grand em construção [113] 

A tensão do betão indicada para o edifício Suarez Trade Center é referente aos pilares e 

capitéis nos 11 pisos inferiores; nos restantes elementos o betão aplicado tem uma resistência 

de 30 MPa. Um estudo comparativo para betões de tensões diferentes (20MPa, 30MPa e 

60MPa), mostra claramente que o uso de BER permite neste caso custos até 37% inferiores 

para esta parte da estrutura [2]. 
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Figura 13– Edifício Suarez Trade Center [2]  

As Petrona Towers são os edifícios mais altos do mundo até à construção do Taipei Financial 

Center em 2003. Podem-se ver estes edifícios na Figura 14. 

  
Figura 14 – Petronas Towers13 (esquerda) e Taipei Financial Center [22] 

No caso do edifício do “Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego Marítimo e Segurança” 

do porto de Lisboa (Figura 15) o betão adoptado é um BED, visto o edifício estar em ambiente 

marinho. Para garantir um período de vida de 50 anos, o betão adoptado tem 440kg/m3 de 

cimento, 40kg/m3 de SF, e uma relação A/L de 0,35 [22].  

                                                      
13 Foto da autoria de Nicolas Janberg, disponível em http://en.structurae.de 
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Figura 15 – Edifício do Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego Marítimo e Segurança [22] 

2.1.2.4 Outras Aplicações 

Os BER, como material de elevada qualidade que é, tem sido aplicado nas mais diversas 

situações. Especialmente em projectos que representem desafios para os engenheiros 

projectistas, os BER revelam-se um material fundamental para obter o resultado desejado. 

Ano 
conclusão Estrutura Localização Resistência do betão 

(MPa) 
Fonte da 
informação 

Silos subterrâneos para 
armazenagem de armamento  70 [3] Entre 1970 

e 1980 
Centrais nucleares  55 [3] 

1982 Subsea concrete tunnel Noruega 85 [60] 
1988 Grand Arche de la Défense França 65 [70] 

1989 Pavimento das auto-estradas E-6 
e E-18 Noruega 90 (E-6) 

85 (E-18) [60] 

1995 Plataforma petrolífera flutuante 
Heidrun Tension Leg 

Mar do Norte, 
Noruega 

79  
(betão leve) [60,66] 

1997 Estação do Rato Lisboa, Portugal 63 (betão branco) [67] 

 Plataforma petrolífera Hibernia Newfoundland, 
Canadá 

70,9 a 89,8  
(betão leve  

2 170 kg/m3) 
[17,66] 

1999 Grand Manan Wharf Grand Manan, 
Canadá 53,5 [17] 

 Laje para chão em criação de 
porcos  Ontário, Canadá 60 [17] 

Tabela 6 – Listagem de estruturas construídas com BER 

As plataformas petrolíferas têm a particularidade de terem sido construídas em terra, e depois 

transportadas para o local de implantação. Dado serem estruturas marítimas, o betão utilizado 

tem de ter grande resistência ao ataque de cloretos. E como se situam numa latitude bastante 

a norte, a acção gelo/degelo também é particularmente importante, assim como a resistência 

ao embate de icebergs. Estas plataformas apresentam alta densidade de armaduras, podendo 

chegar aos 1 000kg/m3 [10]. Em particular, a plataforma Heidrun tem as seguintes 

características [60,66]: 

� Peso da estrutura, 65 500 ton; 63 800 ton de betão LWA-C60; 27 000 toneladas de aço 

ordinário; 4 100 toneladas de aço de pré-esforço; 
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� 420kg/m3 de cimento; 20kg/m3 de sílica de fumo; razão A/L 0,37; densidade de 1943 

kg/m3 (para permitir a flutuação). 

  
Figura 16 – Plataformas petrolíferas Hibernia (esquerda) [19] e Heidrun14  

 
Figura 17 – Pormenor illustrativo da densidade de armaduras na plataforma Hibernia 

O túnel norueguês referido tem 560 m de comprimento, transporta gás natural, e situa-se na 

zona de rebentação; tem portanto de resistir à acção dos cloretos, agravada pela 

secagem/molhagem e gelo/degelo, e ao impacte das ondas. Após 12 anos de serviço as 

inspecções revelam que os cloretos ainda não atacaram as armaduras [60]. 

O Grand Manan Wharf é também construído longe do local de implantação, e depois rebocado 

por água. Tratam-se de quatro caixões em betão, dos quais três têm 30 m por 14,6 m de base, 

e 15 m de altura; as paredes exteriores têm 500 mm de espessura; células interiores são 

separadas por paredes de 300 mm. O betão é exigido por projecto com uma relação A/L 

máxima de 0,39 e peso volúmico de 2302 kg/m3 (para permitir a flutuação), para além das 

                                                      
14 Disponível em http://www.the-eic.com/ News/Images/Heidrun(Statoil).jpg 



 21 

preocupações com trabalhabilidade; o tempo de vida da estrutura é de 75 anos, para um 

ambiente extremamente desfavorável [17]. 

 
Figura 18 – Grand Manan Wharf (Cais da ilha Grand Manan) em construção [17] 

2.2 Produção de Betões de Elevada Resistência 

Em relação à produção de BER, existem dois aspectos a focar: os processos de produção e os 

materiais utilizados. Em Resultados Experimentais indicam-se três aproximações adoptadas 

pelos investigadores, das quais as duas primeiras correspondem aos pontos a contemplar 

neste capítulo; a terceira é uma interacção entre as duas, o que se mantém. 

2.2.1 Processos de Produção 

Regra geral, a produção dos BER não tem diferenças significativas face à produção dos BC. 

Conforme referido em Resultados Experimentais, esta forma de aumentar a resistência é pouco 

atractiva para todo o meio da construção por implicar uma mudança de um método com o qual 

se sabe trabalhar e conhecem bem os resultados que permite. 

As situações em que é adoptado um processo de produção diferente são poucas, e apenas em 

aplicações de elementos pré-fabricados em BUER. Só no fabrico de BUER é que a utilização 

de processos de fabrico diferentes dos tradicionais é justificável, por permitir um aumento de 

resistência que os processos estabelecidos não atingem.  

Na bibliografia consultada apenas se encontram três aplicações de BUER, todas elas tendo um 

processo de produção do betão diferente do tradicional. Mesmo assim, a única diferença é o 

tratamento térmico a que o betão é sujeito, ou ainda aplicação sob pressão. 

2.2.1.1 Cura 

O processo de cura é semelhante ao dos BC, pelo que não advém da sua utilização qualquer 

dificuldade tecnológica. Deve no entanto ser tomada bastante atenção a este processo nos 

BER, por estes terem uma relação A/L bastante baixa, e serem portanto muito sensíveis a 

variações na humidade. Caso perca humidade antes do final do processo de hidratação, ocorre 
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uma degradação significativa das propriedades do betão. Como tal é aconselhável uma cura 

adequada durante um período mínimo de sete dias [102]. 

Alguns estudos têm sido efectuados que demonstram existir uma forte relação entre a 

resistência obtida e o processo de cura. Em [71] são testados betões leves sujeitos a sete 

curas diferentes, tendo variando a temperatura (13ºC e 24ºC) e a exposição (ao ar, sob manta 

de poli-propileno, em câmara húmida (13ºC) e em água); as resistências médias obtidas variam 

entre os 56,6MPa e os 78,3MPa, pelo que se verifica que o processo de cura adoptado pode 

fazer variar significativamente as propriedades do betão. 

Em elementos pré-fabricados pode ser aplicada uma cura distinta, a cura a vapor, designada 

por “autoclave”. Este tipo de cura consiste na colocação da peça em betão numa estufa onde é 

submetida a uma temperatura da ordem dos 90ºC. Podem ser aplicadas temperaturas 

superiores e/ou pressão ao betão [78,88]. 

Este tipo de cura melhora várias das características mecânicas do betão, como a fluência e a 

retracção (exposto em [92]), ou a resistência e durabilidade do betão. 

 
Figura 19 – Efeito do autoclave no betão [1,78,88] 

2.2.2 Materiais  

De entre os materiais que se seguem, quatro são fundamentais para a produção de BER: 

cimento, agregados, água, SP. No entanto, é raro produzir-se BER sem a utilização de adições 

minerais; algumas adições são mais utilizadas do que outras em virtude dos preços e 

vantagens obtidas. Um betão pode ainda ter mais que uma adição mineral, e tem sempre ar, 

seja propositadamente ou devido ao processo de fabrico. Os constituintes do betão têm várias 

dimensões, o que permite obter maior compacidade, aumentando a resistência (Figura 20). 
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Figura 20 – Dimensões dos constituintes do betão segundo Mehta [70] 

2.2.2.1 Cimento 

O cimento é o principal elemento aglomerante em qualquer betão, mesmo na presença de 

adições minerais com propriedades pozolânicas. Existem dois tipos de cimento: o Portland, 

mais comum, e o cimento aluminoso.  

Não existe um critério que defina qual o melhor cimento a aplicar na produção de BER [47,70].  

A escolha do cimento a utilizar é fundamental para o fabrico de um betão de elevada 

resistência, pois a resistência da pasta e a aderência entre esta e os agregados são fortemente 

condicionadas pelo betão adoptado [3,21]. Em 1998, Aïtcin (referido em [21]) refere serem 

poucos os cimentos capazes de permitir o fabrico de um betão da classe III (ver Tabela 1).  

Para além da resistência, o tipo de cimento influencia ainda a quantidade de água necessária à 

amassadura. Tipos diferentes de cimento requerem quantidades de água diferentes para 

adquirir a mesma trabalhabilidade. 

O cimento interage ainda com o SP adoptado, sendo necessário verificar a compatibilidade 

entre estes dois materiais. Esta compatibilidade influencia mais fortemente a trabalhabilidade 

do que a resistência do betão [55,70]. 

2.2.2.1.1 Cimento Portland 

Os principais componentes deste cimento são os seguintes, indicando-se o nome, o símbolo 

químico e a percentagem na composição (segundo Coutinho): 

� Silicato tricálcico (C3S); 20 % a 65 %; 

� Silicato bicálcico (C2S); 10 % a 55 %;  

� Aluminato tricálcico (C3A); 0 % a 15 %;  

� Aluminoferrato tetracálcico (C4AF); 5 % a 15 %. 

Estes valores são referentes a Portugal, em 1988, data da publicação do trabalho consultado. 

Refere-se isto por a composição do cimento poder variar com o tempo e a localização 

geográfica. Price (XI) e Tennis (X), autores citados em [21], apresentam estudos relativos aos 

EUA, onde a proporção do C3S aumenta de 30% em 1950, para cerca de 50% em 1970, e 56% 
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em 1998. A finura do betão aumenta nesse período de 100m2/kg para 400m2/kg, permitindo 

uma hidratação mais rápida.  

 
Tabela 7 – Características dos componentes do cimento Portland 

O C3S contribui em muito para a resistência inicial e final do betão. Tem no entanto um calor de 

hidratação elevado, pelo que uma elevada concentração deste componente pode trazer 

problemas de fendilhação. Toda a bibliografia consultada indica ser conveniente adoptar um 

cimento com elevadas concentrações deste composto para o fabrico de BER. 

O C2S desenvolve a sua resistência lentamente, pelo que elevadas concentrações deste 

elemento levam a um betão com baixa resistência inicial. Tendo um baixo calor de hidratação 

permitirá no entanto reduzir os problemas de fendilhação no betão. Toda a bibliografia 

consultada indica ser conveniente adoptar um cimento com elevadas concentrações deste 

composto para o fabrico de BER. 

O C3A produz muito calor de hidratação, e tem pouca resistência mecânica e química. No 

entanto tem um ganho de presa muito rápido, pelo que é fundamental num betão de elevada 

resistência inicial. Uma elevada concentração deste componente pode ainda trazer problemas 

por uma perda de trabalhabilidade e fluidez demasiado rápida [10,21,47,114]. Tem um papel 

importante no que toca à protecção das armaduras, pois quanto maior a concentração deste 

elemento, menor a concentração de iões de cloro (Cl-) livres no betão [114]. Em relação ao teor 

de C3A, é geralmente indicado ser conveniente uma baixa concentração, embora teores 

correntes possam não afectar negativamente a resistência; como é benéfico à resistência aos 

cloretos, pode ser aconselhável não diminuir muito a concentração deste composto. 

O C4AF é o elemento com maior resistência aos ataques químicos, mas não tem papel 

relevante na resistência mecânica do betão. Pode ajudar a proteger as armaduras dos cloretos 

ao reagir com o Cl-, embora em menor proporção [114]. 

Existem outros elementos não referidos na Tabela 7: 

� SO3, elemento que não influencia a resistência do betão [3]; no entanto deve-se controlar o 

conteúdo de sulfatos solúveis no cimento para controlar indirectamente a formação de 

etringite; a etringite é um elemento que imobiliza grandes quantidades de água por 

adsorção, levando a uma rápida perda de trabalhabilidade [21,XII,XIII]. 

� Cal livre (CaO), que pode ser adicionada em pequenas quantidades para controlar a presa; 

teores elevados podem causar expansão e fissuração [81]; 



 25 

� Gipsita, também um controlador de presa [81,114]; 

� Alcalis (K2O e Na2O), compostos que podem reagir com alguns agregados (reacção alcalis-

sílica), dando origem a um composto de maior volume; esta expansão causa tensões e 

fendilha o betão, levando em última instância à desintegração do betão [81,114]; 

� Óxido de Magnésio (MgO), tem uma hidratação lenta e expansiva [81,114]; 

� TiO2, Mn2O3 [81,114]. 

Referidas as propriedades de cada componente do betão, volta-se a analisar o estudo de Price 

e Tennis, onde se refere o aumento de C3S e da finura do cimento. Os betões têm-se tornado 

mais resistentes (devido ao aumento de C3S), e têm uma presa mais rápida (devido à finura e 

ao aumento de C3S). 

A maior finura traz no entanto alguns problemas associados, nomeadamente a formação de 

etringite [21]. E como acelera o ganho de presa, aumenta também a retracção por aumentar a 

velocidade de hidratação; a maior retracção é também agravada pelo maior teor de C3S. A 

maior finura afecta ainda a eficiência dos SP [3,47]. A finura acelera o ganho de resistência 

inicial, sendo irrelevante a sua influência na resistência em idades avançadas; daí que seja 

defendido que o cimento a utilizar no fabrico de BER não deva ser dos mais finos, caso a 

resistência inicial não seja condicionante [3]. 

Na Noruega existem dois tipos de cimento especiais para produção de BER, o SP30-4A e o 

SP30-4AMOD, comparados na Tabela 8 com o cimento normal (SP30) [10]. Repare-se que a 

sua composição está concordante com o referido anteriormente, tendo os cimentos próprios 

para BER maior percentagem de C2S e menor percentagem de C3A. A quantidade de C3S 

diminui ligeiramente; tal pode dever-se a uma vontade de controlar a retracção do betão ou ao 

processo de fabrico (para diminuir os outros, pode ser necessário diminuir este). 

 
Tabela 8 – Comparação entre os cimentos normal e especiais para fabrico de BER [10] 

A escolha do cimento vai ainda determinar a quantidade de água necessária. Os cimentos de 

alta resistência exigem uma maior quantidade de água, enquanto aqueles que contêm CV 

exigem menores quantidades [3,10,80]. A água necessária aumenta ainda com a dosagem de 

cimento; em BER, as dosagens variam normalmente entre os 400kg/m3 e os 600kg/m3, 

podendo chegar aos 725kg/m3 [3,80], sendo necessários mais 10l de água por cada 30kg de 
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cimento a partir de dosagens de 550kg/m3. O aumento da dosagem de cimento trás ainda 

outros contras, tais como uma maior retracção [70]. 

2.2.2.1.2 Cimento Aluminoso 

O cimento aluminoso foi desenvolvido em França no início do século XX, como forma de 

combater o ataque de águas sulfatadas. Este cimento, designado também como cimento de 

aluminato de cálcio ou cimento com alto teor de alumina, obtém-se através da moagem do 

clínquer de aluminato de cálcio. Difere quimicamente do cimento Portland, sendo constituído 

principalmente por aluminato monocálcico (CA, fórmula química CaAl2O4), e em menores 

quantidades, por C12A7, C2AS, 2C2S e FSS [70]. 

Podem-se distinguir dois grupos de cimentos aluminosos. O primeiro, contém entre 35% e 50% 

de alumina (Al2O3), 15% de óxidos de ferro e 5% de sílica. O segundo grupo tem mais alumina, 

podendo conter mais de 80%, o que leva a que tenha uma tonalidade mais clara; este segundo 

conjunto inclui os cimentos brancos [70]. 

O cimento aluminoso tem um ganho de resistência mais rápido que o cimento Portland, 

principalmente devido ao CA. De acordo com Neville (citado em [70]), um cimento aluminoso 

pode apresentar às 24h resistências semelhantes às que se obteriam com um cimento Portland 

aos sete dias; às 24h, este cimento desenvolve cerca de 80% da sua resistência final. 

Este rápido ganho de resistência resulta no entanto num elevado calor de hidratação, cerca de 

três vezes mais do que um cimento Portland de alta resistência inicial (9 cal/g por hora). No 

entanto, a presa do cimento inicia-se mais tardiamente que no cimento Portland, sendo 

portanto o cimento trabalhável durante mais tempo [70].  

A elevada temperatura de hidratação leva a que este cimento tenha bons desempenhos 

mesmo a baixas temperaturas. 

Refira-se que no cimento aluminoso, apesar do rápido aumento de resistência, continua a ter 

reacções químicas entre os seus componentes durante muito tempo, dependendo da 

temperatura do cimento. Estas reacções levam a uma libertação de água, o que leva a um 

aumento da porosidade do cimento. Tais reacções não são aqui analisadas, mas importa referi-

las pois podem dar origem a uma perda de resistência, por aumento da porosidade.  

Para se perceber melhor, veja-se a Figura 21, onde se pode comparar a evolução da 

resistência do cimento Portland e do cimento aluminoso, com ou sem auto-aquecimento e com 

relação A/C de 0,4 e de 0,7. 

 
Figura 21 – Evolução da resistência do cimento de Portland e do aluminoso [70] 
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Relativamente à sua resistência química, este cimento apresenta melhor desempenho que o de 

Portland, resistindo a ambientes ácidos (pH entre 4,0 e 6,0), água do mar, águas de esgotos ou 

águas sulfatadas. Relativamente à carbonatação, existem vários autores a defender que 

apresenta piores prestações, o que no entanto não se tem verificado pela experiência [70]. 

2.2.2.2 Inertes  

Os agregados representam entre 60% a 80% do volume total de betão, percentagens indicadas 

por autores diferentes [10,21,47,70,80]. É portanto compreensível que as características 

mecânicas dos agregados se reflictam directamente nas características do betão. E num BER, 

as características dos agregados tornam-se ainda mais condicionantes, pois podem ser os 

elementos mais frágeis dentro do betão. 

A partir de toda a bibliografia consultada é possível concluir que as propriedades dos 

agregados que mais influenciam o betão são as seguintes: 

� Forma e superfície das partículas; 

� Granulometria; 

� Propriedades mecânicas das partículas (rigidez e resistência); 

� Limpeza dos inertes; 

� Mineralogia, por influenciar as reacções químicas entre agregado e pasta de cimento 

(álcalis-sílica); estas reacções podem afectar substancialmente a aderência entre fases;  

� Esta aderência pode ser limitativa para a tensão máxima que o betão atinge [3]. 

Das características supracitadas, algumas das exigências podem ser diferentes caso se esteja 

a falar da fracção grossa ou da fina. Como tal, fala-se dessas sub-capítulo referente a cada 

uma dessas fracções.  

2.2.2.2.1.1 Mineralogia 

O estudo da influência da mineralogia na resistência do betão está pouco aprofundado, pois 

quando se estudam vários tipos de agregado, o que é normalmente observado é o efeito das 

características mecânicas dos inertes nas características mecânicas do betão (como [9], ver 

Figura 22, pág. 30); no entanto esta relação pode não ser suficiente, pois as reacções e/ou a 

aderência agregado-pasta podem ser condicionantes.  

A experiência demonstra que os agregados se devem apresentar limpos, livres de partículas 

friáveis e de poeiras (como argila, silte ou partículas orgânicas). Estas camadas diminuem a 

resistência da ligação agregado-pasta, podem interferir com as reacções de hidratação do 

cimento e aumentam a necessidade de água [3,10,21]. 

Alguns estudos referentes à mineralogia são citados em [21]. Um deles conclui que os 

melhores agregados são os de origem basáltica, diabásica e bauxítica, e que os de origem 

calcária originam uma grande variedade de resultados, devendo por isso ser testados para 

cada aplicação. Outros indicam que os de origem calcária, dolomítica, siliciosa e rochas 

carbonatadas são bastante apropriados para o fabrico de BER por se desenvolver aderência 

epitáxica.  
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Um outro estudo, onde se utilizam granito, seixo rolado, calcário e diabásico, refere que as 

menores resistências foram obtidas com o granito (algo que pode estar em contradição com a 

origem siliciosa da rocha). 

Aparentemente em contradição pode estar o estudo [9], apresentado na Figura 22, pág. 30, e 

Figura 23, pág. 30 onde se verifica que o inerte Limestone (calcário) é o segundo menos 

resistente; pode no entanto este resultado representar a referida variabilidade deste tipo de 

rocha. 

Na reacção alcalis-sílica, não se tem verificado nocividade devido ao valor do equivalente em 

sódio quando numa concentração máxima de 3kg/m3, mas a agressividade deste químico 

depende do teor em humidade do meio ambiente e da água disponibilizada, interna ou 

externamente. 

Outros estudos [35,XXII], citados em [21], apontam para o facto de a mineralogia das areias 

finas influenciar o comportamento mecânico do betão, fazendo diminuir a resistência em até 

24% e o módulo de elasticidade em até 13%. As resistências e o módulo de elasticidade mais 

baixos são obtidos com a utilização de areias de grés, seguidos das areias calcárias. Os betões 

com agregados quartzíticos apresentam o maior módulo de elasticidade (e menor resistência à 

compressão). 

É demonstrado em [30] que a mineralogia tem também uma influência sobre a retracção que 

não deve ser desprezada. 

2.2.2.2.2 Fracção grossa 

2.2.2.2.2.1 Relativamente à forma e superfície 

A forma e superfície dos agregados afecta sobretudo a ligação agregado-pasta. Daí que sejam 

preferíveis agregados britados, por estes terem uma superfície irregular, que favorece a ligação 

à pasta de cimento. Partículas com superfície polida, tais como seixos rolados, são de evitar 

por dificultarem a ligação ao cimento [10,21]. 

O inerte deve ter uma forma aproximadamente esférica ou cúbica, sendo de evitar as formas 

lamelares. As formas lamelares são, em princípio, provenientes de rochas menos resistentes, e 

causam uma concentração de tensões na matriz, por punçoamento [10,21]. Exigem também 

maiores quantidades de água, por apresentarem maior superfície específica [81]. 

Aïtcin, citado em [21], refere que os melhores agregados são os seixos glaciares e 

fluvoglaciares. 

Os melhores inertes são portanto os de forma aproximadamente cúbica, britados, por 

apresentarem uma superfície rugosa que permite uma melhor aderência agregado-pasta, sem 

no entanto causarem punçoamento. 

2.2.2.2.2.2 Relativamente à granulometria 

Neste aspecto, a bibliografia consultada indica toda ser necessário utilizar inertes de 

dimensões inferiores às utilizadas nos BC. As vantagens de utilizar agregados de menores 

dimensões são as seguintes: 
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� Diminuição da concentração de tensões na interface agregado-pasta; estas tensões, 

causadas pela diferença de rigidez entre agregados e pasta de cimento, originam 

microfissuração no betão [21]; 

� Agregados de menor dimensão apresentam maior resistência; a britagem de inertes leva a 

que as fracturas na rocha ocorra nas zonas mais frágeis, fazendo com que nos inertes 

maiores possam ainda existir zonas microfendilhadas, de menor resistência [10,21]; este 

aspecto tem menor relevância em agregados naturais [10]; 

� As menores dimensões correspondem superfícies específicas maiores, aumentando 

portanto a área de contacto entre agregado e pasta, melhorando assim a aderência [21]; 

� Menores dimensões de inertes aumentam a trabalhabilidade do betão, permitindo diminuir 

a água de amassadura [10]. 

Esta é, no entanto, uma análise das dimensões comparativa, em relação aos BC. 

Quantitativamente, existe alguma divergência quanto às dimensões indicadas como 

aconselháveis para produzir BER. De grosso modo, podem distinguir-se dois grupos de valores 

para as dimensões a utilizar, os quais são defendidos como os ideais segundo diferentes 

especialistas. 

Vários autores apontam intervalos que variam entre os 9mm e os 15mm. Encontram-se entre 

estes Mehta, Aïtcin, Neville, Larrard e ainda o ACI Committee 211 (citados em [10,21]). 

No entanto, são também vários os autores que conduzem programas experimentais chegando 

à conclusão ser mais fácil produzir BER adoptando inertes de dimensões entre os 15mm e os 

25mm. Refiram-se como exemplos [310,21,56,XIV]. Nestes trabalhos, os resultados obtidos 

indicam ser preferível adoptar inertes de dimensão máxima entre os 15mm e 25mm. 

A diferença entre as dimensões aconselhadas pode residir na resistência desejada, pois Aïtcin 

defende que a utilização de agregados entre 10mm e 15mm é condição necessária para se 

obterem BER da classe III ou superior (Tabela 1, pág.6). Almeida [3] alcançou com inertes até 

25mm betões da classe III, mas não superiores. Desta forma, entende-se que as dimensões 

defendidas pelos vários autores não estão propriamente em desacordo. 

Finalmente, a granulometria deve ser descontínua, de forma a maximizar a compacidade dos 

inertes [3,10,70,80,81]. 

2.2.2.2.2.3 Propriedades mecânicas 

Para produzir BER, é aconselhável utilizar inertes de elevada resistência mecânica. Diversas 

experiências têm sido feitas para estudar a relação entre a resistência do betão e dos 

agregados. É possível concluir que a resistência final do betão depende das características 

mecânicas dos inertes da seguinte forma: 

� Agregados menos resistentes que a pasta de cimento – a fractura ocorre no agregado, 

sendo este o elemento restritivo para a resistência final do betão [3,21,9];  

� Agregados com resistência semelhante à pasta de cimento – a fendilhação atravessa 

indistintamente agregados e pasta de cimento [3,21]; 

�  Agregados mais resistentes que a pasta de cimento – a fractura ocorre na pasta de 

cimento, por aí se concentrarem as tensões [3,9,21];  
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� A resistência dos BER aumenta com inertes mais resistentes [3,9,21;53], conforme se pode 

ver na Figura 24; 

� Diferenças demasiado elevadas entre as resistências dos inertes e da pasta de 

cimento podem fazer diminuir a resistência final do betão, algo evidenciado em [9], 

onde o inerte mais resistente (Steatite, inerte cerâmico, resistência de 850MPa) produz 

o betão menos resistente, como se pode ver na Figura 22; no entanto, pode no entanto 

não ser fiável, pois a superfície do inerte pode ser o factor condicionante, se não 

fornecer a aderência necessária (ver Figura 23, onde a quebra súbita da tensão 

representa a perda de aderência agregado-pasta, ocorrendo mais cedo no Steatite que 

nos outros agregados). 

 
Figura 22 – Comparação entre a resistência dos agregados e do betão [9] 

 
Figura 23 – Relação tensão/extensão para o betão, pasta de cimento e agregados [9] 
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Figura 24 – Comparação entre a resistência dos agregados e do betão [53] 

Characterísticas Gnaisse Calcário Granito 
Matriz 
de 
cimento 

Resistência à compressão  76,6 95,0 78,5 - 
Resistência à tracção  9,35 12,0 10,8 - 
Módulo de elasticidade 50,1 45,0 45,2 - 

R
oc

ha
 

Índice de Los Angeles 44 23 50 - 
3 dias 54,5 50,7 54,8 61,8 
7 dias 63,3 60,0 65,6 70,3 

28 dias 79,8 73,2 82,0 93,2 
Resistência à 
compressão  

90 dias 90,0 82,6 92,6 104,6 
3 dias 5,06 4,61 4,82 6,01 
7 dias 5,28 5,18 5,22 6,40 

28 dias 5,81 5,63 5,84 7,36 
Resistência à 
tracção  

90 dias 6,35 5,96 6,28 7,79 

B
et

ão
 

Módulo de 
elasticidade 90 dias 42,7 42,1 41,8 37,4 

Tabela 9 – Propriedades mecânicas de betões fabricados com cinco agregados diferentes [53] 
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Figura 25 – Comparação da resistência do betão com vários indicadores, segundo dados de [53] 

Refira-se ainda que é possível produzir BER com agregados correntes ou mesmo com 

agregados leves (Edifício E-Tower e plataformas petrolíferas, por exemplo), mas a resistência 

dos agregados torna-se factor condicionante quando o betão começa a apresentar resistência 

igual ou superior a essa.  
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A rigidez dos agregados influencia de forma proporcional a rigidez do betão; influencia também 

a própria resistência: os agregados mais rígidos dão origem aos betões com maior módulo de 

elasticidade, mas menores resistências; a explicação é que a elevada rigidez origina a 

concentração de tensões na interface agregado-pasta, tornando o betão menos resistente 

[9,21]. Para melhor visualizar esta relação, comparar Figura 22, Figura 23, Figura 24, Figura 25 

e Figura 26. Jensen, Sallevold e outros, autores citados em [21], consideram que a resistência 

do betão é mais afectada pela rigidez dos agregados que pela sua resistência.  

 
Figura 26 – Comparação o módulo de elasticidade dos agregados e do betão [9] 

A rigidez influencia ainda a energia de fractura, e, como tal, a ductilidade do betão; no entanto 

esta influência não está quantificada nos trabalhos consultados. 

Existem no entanto autores [52,X], citados em [21], que através dos ensaios realizados chegam 

à conclusão que o aumento de rigidez não implica a diminuição da resistência; neste trabalho, 

a aderência agregado-pasta mostrou-se mais condicionante que a rigidez dos agregados, 

especialmente com o betão a funcionar à tracção. 

A resistência do betão pode aumentar em relação ao resultado do ensaio de Los Angeles, ou 

seja, aumenta com a resistência à abrasão da rocha. Quanto menor a percentagem obtida por 

Gomes, maior a resistência do betão [80]. Esta relação não é, no entanto evidenciada pelos 

resultados de [53], como se pode ver na Figura 25. 

2.2.2.2.3 Fracção fina 

Define-se como fracção fina aquela cuja dimensão varia normalmente entre 75µm os 4,8mm. 

Nas areias finas, o armazenamento é um aspecto importante. O aumento de humidade no 

interior das areias pode comprometer a qualidade do betão, ao se estar a introduzir mais água 

do que a pretendida. A areia adsorvida por estas areias pode fazer variar a relação A/L de 0,29 

para 0,37 [10]. 

O volume de finos utilizado para a composição de BER é inferior ao de grossos. Refiram-se no 

entanto os BAC, que podendo apresentar resistências elevadas têm um volume de finos muito 
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próximo do de grossos, ou até mesmo superior; a relação óptima indicada entre o volume de 

finos e o de grossos é de 47,5% [46]. 

2.2.2.2.3.1 Relativamente à forma e superfície 

A maioria dos autores indica que a forma preferível é a esférica, por aumentar a 

trabalhabilidade. A sua superfície, ao contrário da fracção grossa, deve-se apresentar polida, 

pois assim há uma menor necessidade de água [10]. No entanto a utilização de areias britadas 

não se revela muito prejudicial, visto aumentar a aderência agregado-pasta. 

Em [35] (estudo referido em [21]), conclui-se que as principais características do betão não são 

influenciadas pelo facto de se utilizar areia britada ou areia rolada (onde utilizam 0%, 25%, 

50%, 75% e 100% de areia rolada).  
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Figura 27 – Módulo de elasticidade e resistência à compressão do betão para diferentes dosagens 

de areia rolada fina [35] 

2.2.2.2.3.2 Relativamente à granulometria 

A dimensão das areias a utilizar nesta fracção deve ser superior à utilizada nos BC, pois os 

inertes menores têm maior superfície específica, necessitando de maiores volumes de água 

devido à adsorção superficial [10,47].  

O módulo de finura recomendado varia entre os 2,7 e os 3,2 pelos seguintes motivos: 

� Os BER têm elevadas dosagens de ligante, que por sua vez é constituído maioritariamente 

por finos; desta forma, é menos necessária a presença de finos para garantir a 

trabalhabilidade; 

� Areias mais grossas permitem diminuir a água de amassadura mantendo a 

trabalhabilidade, melhorando a relação A/L ou diminuindo a necessidade de SP. 

Devem ainda dispor de uma granulometria extensa, aumentando a compacidade 

[3,70,10,80,81]. 

2.2.2.2.3.3 Propriedades mecânicas 

As propriedades mecânicas da fracção fina tem, nos BER, menos importância que as da 

fracção grossa. A bibliografia consultada indica ser possível utilizar inertes de características 

mecânicas semelhantes às dos BC.  
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2.2.2.3 Água 

A água é um constituinte fundamental do betão, sem o qual não é possível ocorrer a hidratação 

do cimento. A quantidade de água utilizada influencia directamente todas as características do 

betão (mecânicas e químicas), por afectar a sua estrutura; utilizando demasiada água, o betão 

fabricado terá demasiada porosidade, sendo um betão de fraca qualidade; um défice de água 

leva a uma deficiente trabalhabilidade, impossibilitando uma correcta betonagem, ou a uma 

hidratação incompleta do betão. 

Apesar da importância da água no fabrico de betão, é o material menos estudado, não estando 

sequer normalizado pela ASTM, em 1990. As normas ENV-206, AASHTO T26 e US Army 

Corps of Engineers Specification CRD-C 406-54 apenas exigem que a água seja potável para 

que possa ser utilizada na amassadura do betão [3].  

No entanto, McCoy, autor citado por Almeida [3], refere que este não é um bom critério de 

avaliação pelos seguintes motivos: uma água pode ser potável e no entanto conter açúcares ou 

citratos que, mesmo em pequenas quantidades a tornem desadequada para produzir betões; 

existem também águas não potáveis que podem ser aplicadas na produção de betões. 

A utilização de água de proveniência que não a rede pública está prevista pela especificação 

do LNEC E372-1992 [21]. 

A influência da água num betão é mais estudada através da relação A/L. Num BER, a 

quantidade de água é inferior ao utilizado para BC. A relação A/L inferior a 0,4 é, regra geral, 

um requisito para a obtenção de resistências elevadas, e tal só é possível através da utilização 

de SP. A quantidade de água utilizada influencia na porosidade do betão, que por sua vez 

influencia a resistência. Influencia ainda na retracção do betão, que aumenta com a relação 

A/L, conforme se pode ver no Figura 28 [26,80]. 

 
Figura 28 – Efeito da relação A/C na retracção [26] 

2.2.2.4 Ar 

Um betão contém sempre ar. Este ar pode ser incorporado (através de adições), aprisionado 

(resultando da mistura do betão), ou formar vazios capilares. Quando se trata de ar 

aprisionado, um BER pode conter entre 1% e 3%, aumentando com a diminuição da relação 

A/L e com a compacidade dos sólidos misturados; podem ser produzidos BER com ar 
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incorporado em proporções entre os 4% e os 5% [47, 70,81]. As bolhas de ar aprisionado têm 

normalmente um diâmetro médio de 2mm, tendo uma forma irregular; o ar incorporado 

apresenta diâmetros entre 50µm e 200µm e são esféricas [70,81], o que se pode ver na Figura 

20 (pág. 23); os vazios capilares apresentam formas irregulares, e dimensões inferiores às 

indicadas [81]. A dimensão dos inertes também influencia a quantidade de ar incorporado, 

diminuindo o volume de ar com a dimensão do inerte [81]. 

O ar presente no betão é determinante para as características de durabilidade do betão, tais 

como resistência gelo/degelo, resistência aos cloretos e sulfatos, retracção, entre outras; é 

através dos espaços abertos no betão que penetram os agentes nocivos, pelo que o ar em 

excesso prejudicar a resistência do betão face a estes agentes [81]. 

2.2.2.5 Adjuvantes 

Adjuvantes são, segundo a especificação E374-1993 [40], materiais que são adicionados ao 

betão, em dosagens inferiores a 5% da massa total de cimento, e que permitem alterar as 

características finais do betão. 

 Existem diversos tipos de adjuvantes, com as mais variadas funções. Sem eles, não seria 

possível atingir resistências tão altas pois, como já referido, não se conseguiria baixar a relação 

A/L para além dos 0,4 e ter uma trabalhabilidade adequada. De todos os adjuvantes, os mais 

utilizados são os SP, dada a eficiência que têm. Mas existem outros, alguns cuja utilização é 

também de extrema importância para os betões (e não só para os BER). Refiram-se os 

introdutores de ar, os retardadores ou aceleradores de presa, controladores de viscosidade, 

apenas para citar alguns. De todos os adjuvantes, apenas se abordam de seguida os SP e os 

introdutores de ar, por a sua utilização ser necessária para a produção de BER. 

2.2.2.5.1 Redutores de retracção 

Este tipo de adjuvantes é utilizado essencialmente para limitar os efeitos da retracção por 

secagem (ver capítulo 2.3.2 Diferidas, pág. 48).  

Os redutores de retracção podem funcionar de duas formas: ou compensam a retracção 

proporcionando uma expansão nas primeiras idades do betão; ou reduzem a tensão superficial 

da água, conseguindo-se assim que esta exerça uma menor tensão nos capilares. A segunda 

forma de actuação é mais recente, e face à outra apresenta melhores resultados [15]. 

Os artigos [79,51,4] expõe os resultados de ensaios efectuados sobre a retracção de betões 

com e sem redutores de retracção. Utilizando os redutores de retracção em conjunto com SP, 

pode-se obter uma diminuição considerável da resistência do betão (de 40,3MPa para 

31,6MPa, semelhante ao betão de controlo sem SP em [79]; 45MPa para 42,8MPa em [80]); no 

entanto a retracção por secagem e a fendilhação são muito inferiores à de betões com SP 

(redução superior a 50% na retracção, e superior a 90% na fendilhação [15]). 

Outros efeitos apontados são:  

� Aumento da trabalhabilidade; permite diminuir a dosagem de SP (betão mais económico) 

ou a relação A/L (betão com maior resistência) mantendo a trabalhabilidade desejada [80];  
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� A retracção ocorre mais lentamente, pelo que a redução apontada de 50% pode ser 

excessiva para prazos superiores ao testado, de um ano [80]; 

� Redução da retracção inicial (até 7 dias) de 36% e da fluência de 29% [4]; 

� Diminui a fendilhação em mais de 90%; algumas aplicações de grandes dimensões 

(24mx18mx0,2m e 26mx4,5mx0,25m) após um ano de serviço não apresentam fendas; é 

assim possível aumentar o espaçamento de juntas de retracção [15]. 

 
Figura 29 – Retracção do betão com e sem redutores de retracção (SRA) [51] 

 
Figura 30 – Efeito dos redutores de retracção na retracção por secagem [15] 

2.2.2.5.2 Introdutores de ar 

A sua produção inicia-se na década 1940, tendo sido uma grande contribuição para a 

durabilidade do betão [22,21]. São considerados, após os SP, os adjuvantes que mais 

contribuíram para a evolução dos betões, conforme afirmado em [82]. 

O ar pode ser incorporado para obter a trabalhabilidade desejada [47] e/ou um menor peso 

específico [47] e ainda para proteger o betão da acção gelo/degelo [81,98]. A incorporação de 
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ar pode, no entanto, originar perda de resistência do betão, pois está-se a aumentar a sua 

porosidade [47,81]. 

O modo de funcionamento destes adjuvantes consiste normalmente em formar uma película 

em redor das bolhas de ar, a qual está carregada electricamente, causando assim uma 

repulsão entre as bolhas de ar, que desta forma não se unem.  

Outra forma de funcionamento é diminuir a tensão de corte na água, dividindo assim as bolhas 

de ar formadas [81]. 

 
Figura 31 – Bolhas de ar incorporado no betão [81] 

2.2.2.5.3 Superplastificantes 

Os SP são fundamentais para a produção dos BER, pois permitem reduzir a água em até 25% 

mantendo a trabalhabilidade. Desta forma torna-se possível obter relações A/L próximas de 0,3 

e ainda aplicáveis em obra, aumentando a sua resistência e porosidade e diminuindo fluência e 

retracção; possibilitam inclusivamente a obtenção de betões auto-compactáveis (BAC) com 

relações A/L inferiores a 0,3 e resistências superiores a 50MPa [22,31,33,32]. Outro efeito da 

utilização dos SP é a diminuição da exsudação, o que pode causar um aumento da retracção 

de secagem. 

Tendo em conta a sua composição, podem distinguir-se os seguintes grupos de SP: 

� Linhossulfatos modificados – teor de sólidos de 20% e densidade de 1,1; considerados os 

menos eficazes por Neville [21]; utilizados em conjunto com outros SP; 

� Condensados de melamina formaldeído sulfonatado (MFS) – teor de sólidos entre 22% e 

30%, densidade de 1,1; os SO3- captam as partículas de cimento – efeito electrostático 

repulsivo [106]; 

� Condensados de naftaleno formaldeído sulfonatado (NFS) – teor de sólidos entre 40% e 

42%, densidade de 1,2; desempenhos superiores aos SP de melamina [21]; o 

funcionamento é igual ao da MFS; 

� Copolímeros; geração recente de redutores de gama alta; são os SP mais eficazes; dois 

grupos funcionais, um com grande afinidade com o cimento, e uma cadeia hidrófila, de 

volume elevado, que afasta as partículas de cimento; 

� Policarboxílicos (PCP); o grupo que atrai o cimento é de base caboxílica [106]; 

necessitam um terço da dosagem dos MFS ou dos NFS para o mesmo efeito [67]; 
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� Amino-fosfatos (APPA); o grupo que atrai o cimento é de fosfatos. 

Os SP funcionam ligando-se às partículas de cimento, ficando estas ionizadas. Como 

consequência, estas partículas repelem-se, passando a ser necessária menor quantidade de 

água para existir mobilidade entre as partículas, e formando menos flóculos, conforme se pode 

ver na Figura 32 e na Figura 33. 

 
Figura 32 – Representação esquemática do funcionamento de SP constituído por copolímeros [67] 

 
Figura 33 – Esquema do efeito dos SP sobre o cimento [21,XX] 

Outra acção desempenhada pelos SP é a redução das tensões superficiais da água, 

diminuindo a coesão entre as suas moléculas, e possibilitando assim que a água se espalhe 

mais facilmente. 

Generalizando, os SP permitem: 

� Reduzir a relação A/L, mantendo a trabalhabilidade; 

� Aumenta a resistência mecânica; 

� Reduz a porosidade e a permeabilidade do betão (consequente melhoria na resistência 

aos cloretos e sulfatos);  

� Diminuição da fluência e da retracção; 

� Maior massa volúmica; 

� Menor exsudação (pode aumentar a retracção); 

� Menor necessidade de vibração mecânica [82]; 

� Maior resistência a ciclos gelo/degelo [82]; 

� Menor segregação; 

� Maior retracção por secagem [50]. 
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2.2.2.5.3.1 Compatibilidade com os cimentos 

O efeito que se pretende dos SP é que estes impeçam a formação de flóculos de cimento. No 

entanto, ocorrem reacções entre os SP e o cimento, podendo o SP desempenhar um efeito não 

desejável, como perda de resistência ou aumento do tempo de presa. 

A importância da compatibilidade do SP com o cimento, é que problemas com este efeito 

podem originar segregação, excesso de incorporação de ar e atraso na presa. Também 

importante, é que a partir de uma certa quantidade de SP, o aumento não proporciona 

melhorias ao betão; sendo os SP materiais bastante dispendiosos, pretende-se que a sua 

utilização seja apenas a necessária [70]. 

O SP pode reagir principalmente com o C3A, perdendo-se assim o efeito de dispersão que o 

SP confere; é nestas situações que se diz que o SP é incompatível com o cimento. Os 

componentes do cimento que evitam esta situação são os derivados de CaSO4. São 

componentes que reagem com o C3A, pretendendo-se que esta reacção se dê suficientemente 

rápido para que o SP possa desempenhar as funções pretendidas [46,70]. 

2.2.2.6 Adições  

É possível produzir BER sem adições minerais, mediante a diminuição da relação A/L através 

do aumento da dosagem de SP e de cimento. No entanto, com a utilização de adições minerais 

pode chegar-se a dosagens de BER mais económicas, e com maiores resistência e 

durabilidade. 

Existem diversas adições, cada qual com seu efeito no betão, e que podem ser utilizadas 

independentemente ou em conjunto. Em geral, podem indicar-se os seguintes benefícios que 

trazem ao betão [3]: 

� Redução da quantidade de água de amassadura necessária; 

� Aumento da durabilidade; 

� Menor calor de hidratação; 

� Maiores resistências em idades avançadas; 

� Economia do betão produzido. 

A norma EN206-1 define as adições como não pozolânicas (tipo I) ou pozolânicas (tipo II). As 

adições do tipo II podem influenciar as características do betão por duas formas: efeito 

pozolânico (reacções químicas com o cimento) e efeito fíler (influência física na mistura). As 

adições do tipo I apenas desenvolvem o efeito de fíler. 

O efeito fíler consiste no preenchimento dos espaços entre as partículas de cimento pelas 

partículas das adições, normalmente de menores dimensões, conforme se pode ver na Figura 

34. Consegue-se assim uma pasta menos porosa, com menor necessidade de água de 

amassadura, e todas as vantagens inerentes já referidas. Veja-se novamente a mesma 

imagem, onde o espaço entre as partículas de cimento seria ocupado por água, se não fosse 

utilizada a adição. 
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Figura 34 – Representação esquemática do efeito fíler [21] 

O efeito pozolânico, que consiste em reacções químicas, é devido à presença de compostos 

ricos em sílica, ou mesmo sílica, nas adições. A sílica reage com o hidróxido de cálcio (CH) 

libertado durante a hidratação do cimento. Os cristais de CH (instáveis e de fraca resistência) 

são convertidos em silicato de cálcio hidratado (CSH). Estas reacções melhoram as 

características do betão pelos seguintes motivos: 

� O CSH vai preencher os capilares, aumentando assim a compacidade da mistura; 

� O CSH apresenta melhores características mecânicas que as do CH; 

� O CSH reage com os alcális mais rapidamente do que os inertes, o que significa que o 

betão tem maior capacidade de absorção de alcalis; 

Nas adições tipo II existe ainda outro fenómeno, uma interacção entre os efeitos pozolânicos e 

o efeito fíler. A zona de transição agregado-pasta diminui e tem a sua resistência aumentada 

pelos seguintes motivos: 

� As adições preenchem melhor o espaço entre o cimento e os agregados, normalmente 

ocupado por água – comparar (a) e (c) da Figura 35; 

� Existe menos água na transição agregado-pasta no final da hidratação, e menos CH devido 

ao efeito pozolânico – veja-se a Figura 35, comparando (b) e (d). 

 
Figura 35 – Representação esquemática da interface agregado-pasta sem e com adição [114] 

A importância deste fenómeno é que a resistência da interface é frequentemente um factor 

limitativo para a resistência do betão. 
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Algumas adições podem produzir apenas um destes efeitos, mas a maioria desenvolve os dois 

efeitos. Existem ainda outras adições que não produzem nenhum destes efeitos, pelo que se 

utilizam apenas com vista a melhorar a durabilidade. 

Como é fácil de perceber, cada adição confere ao betão certas características, umas mais 

desejáveis que outras. Os adições são portanto escolhidos consoante as características 

desejáveis e/ou aceitáveis no betão. Para obter mais alguma informação sobre os efeitos de 

alguns adições, consulte-se o Anexo I 

2.3 Características Mecânicas 

Como é fácil de perceber, as características mecânicas, sejam as elásticas ou as diferidas, 

dependem muito dos materiais e das proporções em que estes são utilizados. Também no BC 

estas características podem variar muito, mas há a necessidade de generalizar o seu 

comportamento para que seja mais facilmente compreensível. Procura-se neste capítulo fazer 

o mesmo para os BER. 

Claro que para se procurar abranger as principais características dos BER, muito poderá ficar 

por dizer. E dentro de cada aspecto, podem sempre existir betões com características 

diferentes dos demais; procura-se também fazer referência a esses betões. 

2.3.1 Elásticas 

Interessa aqui analisar o comportamento elástico dos BER. Analisam-se os resultados 

experimentais de vários autores e as relações constitutivas propostas nos regulamentos. 

2.3.1.1 Resistência 

2.3.1.1.1 Compressão 

A resistência à compressão é um dos parâmetros mais importantes do betão. Continua a ser 

frequente um betão ser definido unicamente em função da resistência à compressão que 

apresenta; em qualquer regulamento, as classes do betão são classes de resistência. Isso 

deve-se ao facto de a resistência depender da estrutura do betão; a estrutura do betão, é 

determinante para todas as características do betão. As restantes características do betão 

podem, portanto, ser deduzidas através da resistência do betão, embora de forma indirecta. De 

facto, constata-se que muitas delas são definidas nos regulamentos em função da resistência à 

compressão. 

A determinação deste aspecto é simples, através da aplicação de uma força num provete 

normalizado, após este ter sido mantido em água durante 28 dias a uma temperatura de 20ºC. 

Conhecendo-se a força aplicada e as dimensões do provete, é simples determinar a tensão de 

rotura.  

Os provetes normalizados dependem do país: são de forma cilíndrica (EUA e Brasil) ou cúbica 

(Noruega). No entanto, os regulamentos prevêem a utilização de provetes diferentes, definindo 

as classes de betão em função da resistência obtida com qualquer um dos provetes (tal como o 
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Eurocódigo 2). Na Tabela 10 é possível consultar os factores de conversão entre várias 

dimensões para provetes, para betões entre 50MPa e 95MPa, tal como obtidos por Larrard 

[10]. 

 
Tabela 10 – Factores de conversão entre provetes de dimensões diferentes [10] 

Para os ensaios em BER, o comité técnico TC 148-SSC da RILEM, em 2000, aconselha a 

adopção de provetes cilíndricos de dimensões inferiores ao corrente (100mm de diâmetro para 

uma altura de 200mm em vez dos usuais 150mm por 300mm de altura). Aceita também a 

utilização de cubos de 100mm de aresta, inferiores aos usuais de 150mm.  

O aparelho de ensaios deve ser capaz de suportar diversos ensaios de rotura explosiva, por 

ser esse o comportamento dos BER na rotura. Os ensaios em BER devem ser realizados com 

maior cuidado, nomeadamente na interacção provete/aparelho de ensaio, por se trabalhar com 

tensões superiores às correntes [79]. 

Outra questão bastante importante na resistência do betão é que a resistência em ensaios de 

longa duração é menor que nos ensaios de curta duração. Como os ensaios efectuados são 

normalmente de curta duração, este facto implica a utilização de um factor de segurança que 

simule esta perda de resistência com o tempo.  

Nos BER, a diferença entre a resistência a curto e a longo prazo é menor que nos BC; 

exceptuam-se no entanto os betões contendo SF, em que esta relação é igual aos BC. 

2.3.1.1.1.1 CEB/FIP Model Code 90  

No MC-90 consultado, datado de 1991, as classes variam entre a C12 e a C80. Sabe-se, 

através da restante bibliografia, que a versão mais recente do MC-90 admite betões com 

tensões até 130MPa. 

 
Figura 36 – Resistência para deformações instantâneas e diferidas [10,28] 
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2.3.1.1.1.2 Eurocódigo 2 

Este regulamento remete a definição da resistência máxima do betão para os anexos 

nacionais, recomendando que se adopte a classe C90/105 como máximo. O anexo português, 

EN206-1 admite como classe mais elevada a C100/115.  

 
Tabela 11 – Características mecânicas dos betões (tabela 3.1 do EC2) [39] 

2.3.1.1.2 Tracção 

O valor da resistência de tracção do betão é desprezado nos cálculos de estabilidade de betão 

armado, pois é desprezável face à compressão, e é muito variável. No entanto, é de extrema 

importância quando se fala de comportamento em serviço, especialmente no que diz respeito 

ao controle de fissuração. 

A resistência à tracção depende mais da forma e da superfície dos agregados do que 

propriamente da resistência deles, podendo inclusivamente variar de acordo com as condições 

ambientais [28]. 

A determinação deste parâmetro pode ser feita através de um de três ensaios: 

� Compressão diametral – os corpos cilíndricos são colocados para que a força seja aplicada 

segundo o seu diâmetro; 
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� Resistência à tracção por flexão – aplica-se uma força a meio vão de uma viga 

padronizada, ou duas forças a dois terços da viga; 

� Resistência à tracção directa – aplicação directa de uma força de tracção no provete; 

sendo o único ensaio que testa a resistência de tracção, é pouco utilizado por o dispositivo 

de fixação introduzir tensões secundárias [10,80]. 

De seguida analisa-se as definições regulamentares, que apresentam fórmulas para determinar 

a resistência de tracção através da resistência de compressão característica do betão. 

2.3.1.1.2.1 CEB/FIP Model Code 90  
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Equação 2 

Onde:  

MPaf ctk 10=  MPafctk 95,0min,0 =  MPaf ctk 85,1max,0 =  

2.3.1.1.2.2 Eurocódigo 2 

As expressões presentes no EC2 para BER (> C50/60) são as seguintes: 

( )( )101ln12,2 cmctm ff +×=  
Equação 3 

ctmctk ff ×= 7,005,0,
 

Equação 4 

ctmctk ff ×= 3,195,0,
 

Equação 5 

Onde:  
fctk,0,05 é o quantilho de 5%  fctk,0,95 é o quantilho de 95% 

2.3.1.2 Módulo de Elasticidade 

O módulo de elasticidade (ou módulo de Young ou módulo de deformação longitudinal) é 

determinado através da medição dos deslocamentos em provetes. É importante que os 

provetes tenham uma esbelteza igual a dois, ou aproximada, para que não se verifique o efeito 

de confinamento do betão; também pelo mesmo motivo, as medições dos deslocamentos são 

efectuadas na zona central do provete. É possível realizar os ensaios em condições de controlo 

de força ou de deslocamentos, uma vez que apenas interessa o ramo ascendente da curva 

tensões/extensões (ver Figura 48, pág.55).  

O módulo de elasticidade varia de acordo com a estrutura do cimento, pelo que nos diversos 

regulamentos pode ser calculado através da resistência à compressão do betão. No entanto 

também pode variar mesmo mantendo-se a mesma resistência (veja-se a Figura 37). Existem 

diversos factores que podem influenciar o módulo de elasticidade, mesmo para a mesma 

resistência, tais como a dosagem de betão ou o tipo de inerte utilizado, entre outros [79]; 
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apenas o MC-90 (versão mais recente, explorada em [21,80]) precavê esta situação, aplicando 

um factor de acordo com o tipo de agregado utilizado para assim simular a influência deste no 

betão. 

 
Figura 37 – Relação entre o módulo de deformação e a resistência à compressão para resultados 

experimentais e para o código francês em 1996 [79] 

2.3.1.2.1.1 CEB/FIP Model Code 90  

( )
328
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ck
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ff
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= α  

Equação 6 

Onde:  
MPafcmo 10=   MPaf 8=∆  MPaEco

41015,2 ×=  

( )ffck ∆+  ou 
cmf  é a resistência média 

Eα  coeficiente que depende do tipo de agregado, de acordo com a Tabela 12: 

 
Tabela 12 – Efeito do tipo de agregado no módulo de elasticidade [21] 

O módulo de elasticidade a utilizar caso seja efectuada somente uma análise estática é 

multiplicado por um factor de redução (0,85), para assim considerar as deformações plásticas 

iniciais [28]. Na versão do MC-90 consultada ainda não constava o factor αE; a introdução 

deste factor é citada em [21], tendo-se optado por a incluir aqui. Nesse trabalho vem ilustrado o 

efeito desse factor, que como se pode ver na Figura 38 pode fazer variar o valor estimado do 

Ec28 significativamente. 
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Figura 38 – Efeito do coeficiente ααααE no valor do Ec28 [21] 

2.3.1.2.1.2 Eurocódigo 2 

( ) 3,01022 cmcm fE =  
Equação 7 

2.3.1.2.1.3 Outros autores 

Neste capítulo opta-se por apresentar ainda algumas fórmulas propostas por outros autores por 

apresentarem mais factores que influenciam o módulo de elasticidade. Os estudos em seguida 

citados são apresentados em [21] de forma mais aprofundada, para além de outros sobre o 

mesmo tema que aqui não são abordados. 

Gutiérrez e Cánovas [56,VI] apresentam uma relação para estimar o valor de Eα , presente no 

MC-90. 

 
Equação 8 

Onde: 

Eα coeficiente que depende do tipo de agregado  
aE módulo de elasticidade do agregado 

Baalbaki (XIX) apresenta uma relação para estimar o módulo de elasticidade do betão tendo 

em conta o coeficiente de Poisson do agregado grosso ( aυ ) o seu módulo de elasticidade ( aE ) 

e ainda o módulo de elasticidade da matriz ( mtE , pasta de ligante e partículas de areia com 

dimensão inferior a 2mm). 

 
Equação 9 

Em [102] pode-se encontrar uma expressão que entra em linha de conta com a densidade do 

betão (ρ, em kg/m3). Essa equação é a que consta nos códigos canadianos e neo-zelandeses. 

( )( ) 5,1' 230069003320 ρ+= cc fE  
Equação 10 

Onde:  
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'f é a resistência à compressão em MPa medida em cilindro  

2.3.1.3 Coeficiente de Poisson 

O coeficiente de Poisson (ν), em carregamentos uniaxiais, é a razão entre a deformação dum 

elemento na direcção em que é solicitado, e a deformação transversal. A sua determinação é 

efectuada através da medição simultânea dessas deformações, sendo portanto um ensaio 

simples. No entanto, os dados apresentados na bibliografia consultada são escassos e 

contraditórios. Refira-se ainda que não existe um estudo que apresente a variação deste 

parâmetro com o tempo.  

As informações recolhidas são, de certa forma contraditórias: é indicado que nos BER o ν 

diminui (variação inversamente proporcional relativamente à resistência à compressão, veja-se 

Figura 39), mas é afirmado pelo ACI que este diminui com o aumento da relação A/C, o que 

contraria os resultados de [3], apresentados no Figura 39; tendo os BER uma menor relação 

A/C, seria expectável então que o seu ν aumentasse. Existe ainda uma referência em [3] a 

autores que apresentam resultados experimentais em que o ν varia de forma proporcional à 

resistência. 

 
Figura 39 – Relação do coeficiente de Poisson com resistência à compressão, relação A/L e 

módulo de elasticidade, resultados de [3] 

Pelos dados apresentados por Almeida, em [3], verifica-se ainda que o ν varia de forma 

inversamente proporcional ao módulo de elasticidade. Tal é facilmente justificável, pois a 

relação teria de ser semelhante à da resistência, já que o E pode ser definido em função da 

resistência. 

Segundo SHAH & AHMAD (1998), o coeficiente de Poisson não é constante, mas sim uma 

função crescente da deformação, isto no limite inelástico, devido à dilatação volumétrica 

resultante da microfissuração interna. É importante salientar que também no regime inelástico 

os BER exibem menor dilatação volumétrica do que os BC. 

Segundo DAL MOLIN (1995), a menor dilatação é devida a uma menor microfissuração da 

pasta hidratada e da zona de transição dos BER. 
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Figura 40 – Comparação entre deformação axial e lateral para BC e para BER [10,XIX] 

2.3.2 Diferidas 

A segurança das estruturas depende das características mecânicas elásticas e do seu correcto 

aproveitamento. No entanto, deve-se ter em conta o comportamento do material ao longo do 

tempo, pois pode variar significativamente.  

Relativamente à fluência e à retracção, dificilmente são aspectos que possam por em causa a 

segurança da estrutura. Já a questão da durabilidade pode ser mais pertinente nesse aspecto, 

pois as características do betão podem alterar-se significativamente. 

2.3.2.1 Retracção 

A retracção pode-se dividir em duas parcelas, conforme descrito em [26,79], que se expõem de 

seguida: 

� Retracção autógena ou básica – está associada à perda de volume do betão devido às 

reacções químicas; a hidratação do cimento causa uma redução de humidade relativa da 

mistura por consumir água (fenómeno conhecido como auto-dessecação); a hidratação do 

cimento é um processo exotérmico, causando um aumento de volume, o que leva a que 

quando o betão volte à temperatura normal surjam tensões internas; esta parcela da 

retracção é independente das condições ambientais, é a retracção que ocorre caso o betão 

não tenha trocas com o meio exterior; esta parcela é influenciada essencialmente pelo tipo 

de cimento utilizado (composição química e finura), adições, relação A/L e percentagem de 

inertes; 

� Retracção por secagem – está associada à perda de volume devida à perda de humidade 

do betão para o meio exterior. Está ligada também à rede capilar, que liga os vazios; vazios 

maiores (ar aprisionado) dão origem a maiores retracções, pois existe menos superfície de 

contacto entre betão e água, perdendo-se esta mais facilmente; esta parcela é influenciada 

essencialmente pelas condições ambientais, dimensões e forma do elemento, e relação 

A/L. 
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Figura 41 – Parcelas da retracção da retracção total – retracção básica e por secagem [26] 

Regra geral, os BER apresentam uma retracção autógena superior à dos BC. Como os BER 

apresentam uma baixa relação A/L (entre 0,27 e 0,4), a água consumida na hidratação do 

cimento representa uma parte considerável da água total presente na mistura [26]. Nos BER, a 

retracção autógena é suficiente para causar fendilhação em elementos com deslocamentos 

restringidos [79]. 

A retracção por secagem é no entanto menor, dado que a relação A/L é menor, e que finda a 

hidratação do cimento pouca água livre existe no betão. Para humidades relativas ambientais 

superiores a 70% esta retracção é desprezável nos BER [26,79]. 

A retracção total dos BER varia muito de acordo com vários factores. Na bibliografia consultada 

surgem por vezes dados contraditórios relativamente a esta característica, também em função 

do tipo de materiais utilizado e do que se pretende do betão. Regra geral, os BER apresentam 

menor retracção que os BC; no entanto o seu comportamento varia muito em função dos seus 

constituintes, como se pode ver pelos seguintes exemplos: 

� Apesar de existirem dados contraditórios, a maioria dos trabalhos indica que a SF causa 

uma maior retracção inicial, mas menor retracção por secagem;  

� O betão é mais compacto, o que o torna praticamente impermeável, daí que a 

exsudação seja menor; a água evaporada á superfície não é reposta pela água livre 

contida no interior do betão [26]. 

� O aumento da relação A/L provoca um aumento na retracção por secagem; o aumento 

pode ser tal que a retracção total também seja aumentada, embora não esteja definido 

para que valores isso ocorre [26];  

� A resistência do betão não influencia a retracção [79]; 

� Brooks e Neville, citados em [26], concluem que SP do tipo linhossulfato modificado 

conduzem a um aumento da retracção total de 18% a 25%, principalmente devido ao 

aumento de ar aprisionado que estes SP podem causar; o aumento da dosagem de SP 

pode também levar a um aumento da retracção por secagem; no entanto, existem 

trabalhos que contestam estas afirmações, chegando a conclusões contrárias; 
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� Os inertes utilizados, e a percentagem destes no betão (Figura 42 e Figura 43); os inertes 

não apresentam retracção, pelo que maiores percentagens no betão levam a menores 

retracções; os inertes britados de origem calcária são os que dão origem a menores 

retracções (B3 – calcário dolomítico e B5 – calcário); 

 
Figura 42 – Influência da quantidade de inertes e da relação A/L na retracção [26] 

 
Figura 43 – Retracção total em betões com diferentes inertes, e comparação com modelo [30] 

� As condições ambientais levam a que as condições de temperatura e humidade no betão 

tenham uma distribuição não linear entre o interior e o exterior; esta distribuição de 

humidade e temperatura leva ao aparecimento de tensões internas, podendo originar 

micro-fissuras; 

� O aumento da dosagem de cimento aumenta a retracção básica como se pode ver na 

Figura 44; no trabalho de Carbonari [26], um aumento da dosagem de 428kg de cimento 

para 550kg, causa um aumento de perto de 300% da retracção básica; no entanto, a 

retracção total é menor, como se vê na Figura 45;  

� Apesar de se apresentar esta comparação, deve-se advertir que as duas misturas não 

são bem comparáveis: a série 2 tem uma relação A/L inferior (0,29 em comparação 
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com 0,31) e menor quantidade de SP para o cimento (4,18kg para 550kg de cimento 

em comparação com 5,64kg para 428kg de cimento); 

 
Figura 44 – Estudo da retracção básica para duas dosagens de cimento [26] 

 
Figura 45 – Estudo da retracção total para duas dosagens de cimento [26] 

� Betões contendo polímeros apresentam menor permeabilidade pelo que a retracção por 

secagem será menor; a retracção total é também menor [107]. 

2.3.2.1.1.1 Eurocódigo 2 

Em semelhança do que ocorre com a fluência, a retracção dos betões tem valores 

característicos menores à medida que aumenta a classe do betão. 
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Tabela 13 – Valores da retracção (em ‰) definidos pelo EC2 para várias classes e humidades 

relativas [39] 

2.3.2.2 Fluência 

A fluência é o aumento da deformação do betão no tempo, sob a acção de um estado de 

tensão; essa deformação é originada pela variação de volume da pasta de cimento que 

envolve os inertes. A fluência depende de vários factores, entre os quais: idade do 

carregamento, duração do carregamento, condições ambientais, composição do betão, forma e 

dimensão do elemento. 

Pode ser dividida em duas parcelas, embora geralmente seja referido o seu efeito como um 

todo. As parcelas da fluência são: 

� Fluência básica – originada pelas reacções químicas do betão, e respectiva perda de água; 

a nível micro-estrutural vão aumentando com o tempo os contactos entre as partículas dos 

vários constituintes, diminuindo assim a tensão para a mesma carga; 

� Fluência por secagem – a perda de água leva a que a tensão a que a água ficaria sujeita 

nos poros tenha de ser suportada pelo betão, aumentando a tensão no betão para a 

mesma carga. 

A maior compacidade dos BER, e a menor quantidade de água livre leva portanto a que estes 

betões apresentem menor fluência que os BC, tanto básica como por secagem (a fluência por 

secagem diminui à medida que a resistência aumenta [79]). A diminuição da dosagem de água 

leva a que existam menos poros no betão, distribuindo-se a tensão mais uniformemente.  

Na Tabela 14 é possível comparar os coeficientes de fluência de BC com os de BER, 

verificando-se que os segundos são sempre inferiores. 

 
Tabela 14 – Coeficientes de fluência para BER (H.A.R.) e para BC [26] 
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Esta diminuição da fluência mostra-se particularmente interessante ao se estudarem os 

elementos estruturais: as deformações por fluência nas vigas podem diminuir entre 30% e 50% 

e nas lajes até 50%. 

No entanto é importante referir que estes valores variam consoante a idade do betão quando a 

carga é aplicada (quanto mais jovem o betão, maior e mais rápida será a fluência). Em BER 

onde a carga seja aplicada após algumas horas, pode ser verificada uma fluência básica com 

um coeficiente de até 4, para um caso em que o pré-esforço é aplicado 10h após betonagem. 

Também a fluência por secagem aumenta em menores idades do betão [79], como é visível na 

Figura 46. 

 
Figura 46 – Variação da fluência por secagem com a idade do betão [79] 

2.3.2.2.1.1 Eurocódigo 2 

Como se pode ver na Figura 47, o EC2 considera que a fluência do betão diminui à medida que 

a sua resistência aumenta. Verifica-se que é considerada uma maior fluência nos betões mais 

jovens. A fluência depende ainda do tipo de cimento utilizado, sendo adoptadas três classes 

pelo ECA: S, N e R. 

 
Figura 47 – Fluência das classes de betão segundo o EC2 [39] 
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2.3.2.3 Durabilidade 

A durabilidade é uma questão muito importante no que diz respeito aos betões, e que tem cada 

vez maior destaque devido à sustentabilidade e impacte ambiental da construção. Os BER, 

regra geral, apresentam desempenhos a este nível superiores aos BC (daí a utilização corrente 

do termo BED). 

As principais causas de deterioração de um betão estão expostas na Tabela 15. 

 
Tabela 15 – Principais causas de deterioração do betão [21] 

As resistências elevadas só são possíveis de obter se a estrutura interna do betão apresentar 

certas características:  

� Elevada compacidade (o mesmo que dizer reduzida porosidade); 

� Tal só é possível com baixa relação A/L conseguida com a utilização de SP; certas 

adições permitem aumentar a compacidade devido ao efeito de micro-fíler  

� A reduzida porosidade diminui a permeabilidade do betão, dificultando a penetração de 

cloretos e sulfatos e reduzindo também a acção da carbonatação e de ciclos gelo-

degelo; 

�  Baixas concentrações de CH; 

� O CH é uma molécula de fracas características mecânicas; para que o betão tenha 

uma resistência elevada não pode conter concentrações altas deste composto; 

� As adições com propriedades pozolânicas consomem esta substância química, dando 

origem a outra, o CSH de melhores características mecânicas; o CSH apresenta 

também uma capacidade elevada de reagir com os alcalis, melhorando a resistência do 

betão à reacção alcalis-sílica; 

Desta forma, os BER apresentam geralmente boas características de durabilidade. No entanto, 

a resistência do betão não deve ser utilizada como critério de avaliação da durabilidade, pois 

existem muitos factores que condicionam durabilidade e resistência. Veja-se o exemplo do 

estudo apresentado em [104], onde um betão produzido com inertes da Madeira (basálticos) 
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apresenta maior resistência que um betão com inertes de Lisboa, mas características de 

durabilidade significativamente piores, como se pode ver na Tabela 16. O motivo desta 

diferença é que os inertes da Madeira apresentam maior resistência mas também apresentam 

maior porosidade. 

 
Tabela 16 – Variação, em percentagem, dos resultados dos betões com inertes da Madeira 

relativamente aos betões com inertes de Lisboa [104] 

Podem ainda ser utilizados polímeros no betão cuja única função é aumentar a durabilidade 

(caso do MK e do Ltx). 

2.3.3 Plásticas 

As características mecânicas plásticas têm grande importância por delas depender o 

comportamento das estruturas em estados limites últimos, e, como tal, a sua segurança. 

2.3.3.1 Diagrama Tensão/Deformação 

O diagrama tensão/deformação tem sido muito estudado por servir de base para o correcto 

dimensionamento das estruturas em betão. O ramo ascendente deste diagrama é 

aproximadamente linear, pelo que é associado ao módulo de elasticidade (veja-se Figura 48). 

 
Figura 48 – Relação tensão/extensão e determinação do Ecm segundo o EC2 [39] 

Para determinação do diagrama é necessário determinar três parâmetros: o módulo de 

elasticidade, o deslocamento na cedência (pico do gráfico) e o deslocamento correspondente a 

70% da tensão última [79]. Para tal é necessário um aparelho que permita efectuar o ensaio 

sob controlo de deslocamentos. Num ensaio de controlo de força não é possível prever o pico 

do diagrama, pois ultrapassando a carga máxima a rotura do provete será explosiva, como se 

pode ver na Figura 52; num ensaio com controle de deslocamentos é possível determinar o 

troço descendente, que como se pode ver na Figura 49 pode apresentar dois comportamentos:  

� Classe I – apresenta um aumento contínuo do deslocamento, diminuindo as tensões;  



 56 

� Classe II – apresenta uma diminuição da deformação, fenómeno designado por snap-back; 

este fenómeno ocorre quando parte do provete, fora da zona mais solicitada, entra em 

descompressão, levando a leituras de deslocamentos inferiores [21]. 

 
Figura 49 – Diagrama tensão/deformação típico [21] 

 
Figura 50 – Relação tensão/deformação para vários tipos de agregados [10] 

Os BER têm um comportamento elástico mais longo, até perto da carga última. Essa diferença 

é causada pela proximidade entre a rigidez e a resistência da matriz e dos agregados; esta 

proximidade permite uma distribuição de tensões mais uniforme, o que permite a obtenção de 

resistências mais elevadas, e de maiores deformações na tensão máxima (ver Figura 53). No 

entanto, a sua rotura é mais frágil, pois quando é atingida a tensão de rotura num ponto, as 

restantes secções do betão estão também próximo da rotura, não existindo possibilidade de 

redistribuição das tensões [2,10,69]. Este comportamento pode ser observado na Figura 51 e 

na Figura 52. 
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Figura 51 – Relação tensão/deformação para BC e para BER [10] 

 
Figura 52 – Rotura de um provete cilíndrico de BER [16] 

A nível regulamentar é frequente permitir-se a utilização de um diagrama simplificado, como 

recurso numérico de simplificação dos cálculos. Os diagramas normalmente adoptados são o 

diagrama parábola-rectangulo, ou o diagrama rectangular. O EC2 e o MC-90, utilizam 

diagramas parábola rectângulo, embora o MC-90 apresente também um diagrama composto 

por equações polinomiais. A adopção destes diagramas representa uma boa aproximação ao 

real relativamente à intensidade e posição da resultante da compressão [2,69].  

Para poderem ser utilizados em BER, existem alterações nos referidos diagramas, 

principalmente por a extensão última ser inferior aos BC. Alguns autores definiram diagramas 

simplificados diferentes, para utilização em BER. No entanto os códigos apresentados já 

contabilizam este factor [2,69]. 
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2.3.3.1.1.1 CEB/FIP Model Code 90 

 
Figura 53 – Diagrama tensão/deformação proposto pelo MC-90 [21] 

 

 
Figura 54 – Diagrama tensão/deformação simplificado proposto pelo MC-90 [80] 

2.3.3.1.1.2 Eurocódigo 2 

O EC2 propõe a utilização de um diagrama simplificado composto por uma parábola e um 

rectângulo, presente na Figura 55. A parábola é definida pela Equação 11 e a recta 

corresponde à tensão de cálculo do betão. Com o aumento da resistência do betão diminui a 

extensão máxima do betão ( 2cε ) e aumenta a extensão de cedência ( cε ), tal como referido 

anteriormente [39]. 

 
Figura 55 – Diagrama simplificado proposto pelo EC2 [39]  
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Equação 11 

Onde: n ,
2cε e

cε são dados pela Tabela 11 

O EC2 permite ainda a utilização de outros diagramas simplificados (tais como rectangular ou 

bi-linear), desde que conduzam a resultados equivalentes ou mais conservativos que o 

diagrama proposto. 

2.3.3.2 Energia de Fractura/Tenacidade/Ductilidade 

Este parâmetro traduz a quantidade de energia que um material é capaz de absorver antes da 

ruptura. O índice de tenacidade é medido através da área sob a curva tensão/deformação ou 

da curva força/deslocamento (ensaio de forças concentradas em corpos prismáticos). O 

aumento da tenacidade implica ainda um melhor comportamento do material à fadiga e ao 

impacto [6]. 

A tenacidade de um material aumenta com a sua ductilidade: quanto mais dúctil o material, 

mais se prolonga o diagrama tensão/deformação e, portanto, maior também a sua tenacidade. 

A maioria dos estudos acerca de ductilidade e tenacidade que são feitos focam os elementos 

estrurais. 

2.3.3.2.1.1 CEB/FIP Model Code 90  

( ) 7,0
, cmocmoFF ffGG =  

Equação 12 

Onde:  
MPaf cmo 10=   

oFG ,
 - valor basal da energia de fractura, depende da dimensão do inerte: 

dmax= 8mm � 0,025Nmm/mm2 dmax= 16mm � 0,030Nmm/mm2 dmax= 32mm � 0,058Nmm/mm2 

2.3.3.3 Resistência ao Fogo 

As propriedades dos BER sob acção do fogo diferem muito das dos BC, principalmente entre a 

temperatura ambiental e temperaturas de cerca de 450ºC. A verificação do comportamento dos 

BER em caso de incêndio não deve portanto ser feita da mesma forma que para os BC. No 

entanto, a generalidade dos códigos não apresentam definições do comportamento dos BER 

nesta situação [68,73,102].  

Um dos factores mais preocupantes neste aspecto é a delaminação explosiva dos BER, 

especialmente quando sujeitos a um aumento de temperatura rápido. Quando o betão é 

exposto a elevadas temperaturas, a água nele contida passa do estado líquido para o estado 

gasoso (acima dos 100ºC). Como os BER são betões com reduzida porosidade, o vapor de 

água não consegue sair do betão, fazendo pressão sobre a pasta cimentícia. Até uma 

temperatura da ordem dos 300ºC, a resistência do betão não é afectada, como se pode 

confirmar na Figura 58. Para essa temperatura, a pressão que a água exerce sobre o betão é 

de cerca de 8MPa, tensão superior à resistência à tracção da maioria dos betões (ver Figura 
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56). É portanto nesta fase que começa a ocorrer uma degradação significativa das 

características, principalmente devido à delaminação do betão que zonas mais internas às altas 

temperaturas. A delaminação pode deixar as armaduras expostas (veja-se Figura 57), 

diminuindo a resistência destas, o que por sua vez diminui a resistência à flexão dos 

elementos, assim como a resistência à compressão (pois deixa de haver um efeito de cintagem 

do betão) [18,68,73,76,102]. 

 
Figura 56 – Delaminação do betão devido à pressão exercida pelo vapor de água [18] 

   
Figura 57 – Delaminação do betão e exposição das armaduras após ensaios de resistência ao fogo 

[75] 

Adicionalmente, ocorrem reacções químicas que aumentam este efeito: o CH exposto a 

elevadas temperaturas (entre 400ºC e 600ºC) decompõe-se, dando origem a água (Ca(OH)2 � 

CaO + H2O); esta decomposição torna mais a água disponível, pelo que a pressão aumenta 

ainda mais [42,68].  

Após o incêndio, o CaO reage com a água existente no ar, expandindo-se e causando 

fendilhação no betão; como tal, após o incêndio, a resistência do betão continuará a diminuir 

com o tempo. Este efeito químico é significativamente menor em betões com adições de 

propriedades pozolânicas (SF, CV, CCA, EAF), por existir menos CH no betão [68]. 

Atingindo-se 600ºC, a resistência nos betões é da ordem dos 50% da resistência aos 20ºC, 

como se pode ver na Figura 58. 
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Figura 58 – Resistência à compressão de um BER padrão (CC), ou com SF, CV (FA) ou MK [99] 

É importante referir o efeito de alguns constituintes do betão na sua resistência ao fogo: 

� Fibras de polipropileno – ao atingir temperaturas de 140ºC a 180ºC, estas fibras derretem, 

deixando no seu lugar canais por onde o vapor de água pode mais facilmente sair do 

betão. [18,68,73,76]; testes em colunas carregadas excentricamente e sujeitas a 500ºC 

duram 120min, ocorrendo a fractura devido às deformações causadas pela diminuição do 

módulo de elasticidade [18]; redução da delaminação de 40% da área para 15% em [73]; 

 
Figura 59 – Diminuição da pressão do vapor de água graças às fibras de PP [18] 

� MK – em caso de incêndio perde menos resistência até temperaturas da ordem dos 400ºC; 

após isso perde resistência mais rapidamente, como se pode ver na Figura 58; tem um 

efeito negativo ao aumentar a probabilidade de delaminação explosiva para temperaturas 

entre 450ºC e 500ºC [99];  

� CV – apresenta uma menor perda de resistência durante o incêndio; após o incêndio, 

procedendo a uma nova cura do betão recupera-se mais resistência que outros betões 

(cerca de 75% da resistência inicial em cura ao ar, 87% cura húmida, para temperaturas de 

600ºC) [99]; 

� Agregados – agregados carbonatados apresentam melhores desempenhos face aos 

siliciosos; consegue-se 10% mais endurance e menor delaminação [75,107]; 
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Todos estes factores levam a que os BER possam apresentar desempenhos inferiores aos BC 

a partir dos 300ºC [68,73, 102].  

2.4 Elementos Estruturais 

Sendo o comportamento do material diferente, é de esperar que o comportamento de cada 

elemento estrutural seja também diferente (comparativamente ao BC). Sendo o BER um 

material mais frágil (exceptuando-se quando se utilizam fibras), é de esperar que os elementos 

constituídos por este material possam ser pouco dúcteis. Os elementos em BER devem ser 

executados com maior cuidado para garantir um bom desempenho. 

Apresentam-se neste capítulo os estudos acerca do comportamento de cada elemento 

estrutural, assim como os conselhos relativos à sua construção. 

2.4.1 Pilares 

Os pilares são os elementos onde a aplicação de BER se torna mais justificável, principalmente 

por motivos económicos em edifícios altos. Como a tensão dos BER é maior, a área necessária 

para resistir às solicitações será inferior; por outro lado, como a área dos pilares é menor, o 

peso a actuar nos pilares inferiores será também menor, permitindo reduzir ainda mais as 

secções. A área que se poupa com a utilização dos BER torna-se assim área útil, permitindo 

um maior retorno do investimento do edifício.  

Como referido, o BER é no entanto um material mais frágil. Essa fragilidade torna necessário 

ter-se cuidados em relação ao seu dimensionamento que não são usuais em BC. A diminuição 

dos elementos pode levantar outros problemas, tais como instabilidade dos pilares (sendo 

necessária uma análise de 2ª ordem) e maior taxa de armadura (por a altura útil ser menor). 

2.4.1.1 Recobrimento 

Devido à sua fragilidade, o BER perde a camada de recobrimento em fases de tensão mais 

baixas que os BC. Estudos referidos em [2,10] referem a perda do recobrimento em pilares 

para tensões equivalentes a 70% ou 85% da resistência do betão. As diferenças entre os 

estudos podem reflectir não só uma diferença na constituição do betão mas também na 

pormenorização dos pilares: a proximidade dos estribos, necessária para um bom 

confinamento, provoca um plano de separação entre o betão situado no núcleo do pilar e na 

sua periferia, causando a ruptura prematura.  

Conforme descrito por Collins (referido em [10]), outra causa para a perda do recobrimento 

pode estar relacionada com a retracção e a baixa permeabilidade do material. Assim apenas a 

camada exterior sofre retracção por secagem, causando o aparecimento de tensões internas 

do betão. Adicionalmente podem aparecer fendas em torno das armaduras devido à retracção 

endógena do betão. Como tal, as tensões que o betão pode assimilar será inferior entre as 

zonas interna e externa do betão (veja-se Figura 60). 



 63 

 
Figura 60 – Causas prováveis para a perda da camada de recobrimento [10] 

A perda do recobrimento está também relacionada com o comportamento do material em caso 

de incêndio. Conforme explicado em 2.3.3.3 Resistência ao Fogo, pág. 59, a delaminação do 

betão deixa as armaduras expostas às elevadas temperaturas. 

Em [2] é apresentado o resultado de ensaios de carga em pilares de BC e de BER. Nos BER 

verifica-se uma perda de resistência súbita devida à perda do recobrimento (veja-se Figura 61). 

Percebe-se assim que este aspecto dos pilares em BER pode ser bastante importante para a 

verificação da segurança da estrutura. 

 
Figura 61 – Diagrama carga/deslocamento em pilares [2] 

Uma vez que a perda prematura do recobrimento implica uma diminuição da área resistente, e 

portanto da capacidade resistente do pilar, é aconselhável que a área dos pilares a considerar 

para efeitos de cálculo seja apenas a que se localiza no interior da armadura de recobrimento. 

Em [80] são testados vários pilares em BER (cerca de 80MPa) sob compressão centrada. Os 

resultados demonstram que considerar a área total de betão conduz a valores de resistência 

superiores aos reais; considerar a área de betão situada dentro da armadura transversal 

conduz a resultados conservativos, embor bastante aproximados. 

2.4.1.2 Confinamento 

Ao ser solicitado à compressão, o betão deforma-se na direcção da solicitação assim como na 

direcção perpendicular; na direcção perpendicular o betão tende a expandir-se, de acordo com 

o coeficiente de Poisson. Estando essa expansão impedida pela armadura transversal, o betão 



 64 

fica também comprimido nesta direcção, e como tal sujeito a um estado de tensão triaxial, o 

que aumenta a tensão máxima a que resiste.  

Vários autores referidos em [10] referem que a utilização de armadura de confinamento (em 

espiral ou em estribos) é menos eficiente nos BER do que nos BC. Apesar deste efeito não 

estar justificado na bibliografia consultada, parece evidente que será devido ao menor 

coeficiente de Poisson nestes betões: as deformações na direcção perpendicular são menores, 

pelo que será também menor a compressão causada pelo impedimento dessa deformação. 

Todavia, mesmo que em termos percentuais o aumento de resistência não seja significativo, 

estando-se a falar de um BER, o confinamento pode representar um aumento na resistência 

superior ao conseguido nos BC. 

A armadura de confinamento proporciona assim maior resistência dos elementos, assim como 

um comportamento mais dúctil, pelo que deve ser aumentada a sua densidade [10]. 

2.4.1.2.1 Taxa de armadura de confinamento 

Aumentando a taxa de armadura de confinamento consegue-se necessariamente uma maior 

pressão exercida no betão, e como tal um aumento da resistência e ductilidade do elemento. 

Esse efeito é demonstrado em [XVI] (citado em [10]) ao serem testadas diferentes taxas de 

armadura transversal (ρs) em pilares, conforme exposto na Tabela 17. ε85/ε01 é a taxa de 

deformação útil (razão entre a deformação axial para 85% da tensão de pico, medido no troço 

descendente, e a deformação do betão sem confinamento). Como se pode ver, com o aumento 

da percentagem de armadura consegue-se uma taxa de deformação útil cerca de quatro vezes 

superior. Também em [78] é referido este efeito. 

 
Tabela 17 – Efeito da taxa de armadura transversal na resistência e ductilidade de pilares [10] 

2.4.1.2.2 Resistência da armadura de confinamento 

Em [10] é citado outro trasbalho [XXI], que indica ser benéfico o aumento da resistência da 

armadura, desde que o pilar esteja bem confinado. Comparações entre os resultados dos 

ensaios mostram que a deformabilidade de pilares permanece inalterada quando a razão  

(ρs fyt /f'c) é mantida, independentemente da resistência do betão. Dessa forma, a diminuição na 

deformabilidade do betão devida ao aumento da resistência (f'c) pode ser compensada pelo 

aumento da taxa volumétrica (ρs) e/ou pelo aumento da resistência da armadura de 
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plastificação (fyt), de tal forma que o produto (ρs fyt) seja aumentado na mesma proporção do 

aumento da resistência do betão (f'c). 

Com o aumento da resistência da armadura serão necessários menos estribos para resistir à 

tracção gerada pela expansão do betão, tendo portanto um menor espaçamento, e o efeito daí 

decorrente como se pode ver no sub-capítulo seguinte. 

2.4.1.2.3 Espaçamento da armadura de confinamento 

O espaçamento da armadura transversal influencia directamente a distribuição da pressão 

sobre o betão, assim como a estabilidade da armadura longitudinal. Menores espaçamentos 

são desejáveis por tornarem as pressões mais uniformes e a armadura longitudinal mais 

estável. Tem portanto um efeito positivo na ductilidade e resistência dos pilares, como 

demonstrado na Tabela 18. Baccin [10], afirma que “variando-se somente o espaçamento dos 

estribos, não se consegue melhorar o mecanismo de confinamento, a menos que outros 

parâmetros de confinamento sejam favoráveis, como taxa volumétrica e resistência à 

plastificação da armadura”. Esta afirmação pode no entanto ser contrariada pelo estudo 

apresentado no parágrafo seguinte. 

 
Tabela 18 – Influência do espaçamento entre estribos na ductilidade dos pilares [10] 

Nos artigos [78,126] é focado o momento resistente máximo do pilar em função do 

espaçamento e da configuração da armadura de confinamento (veja-se Figura 62 e Tabela 19), 

mantendo-se a taxa de armadura. Até ao momento máximo todos os elementos apresentam 

um comportamento semelhante; após o momento máximo, os elementos com menor 

espaçamento apresentam melhor comportamento (veja-se Figura 63). Como se pode verificar, 

neste caso o factor que aparenta ter mais influência no confinamento é precisamente o 

espaçamento, contrariando Baccin; repare-se que configurações de estribos que conferem uma 

menor área confinada (segundo a Figura 62), podem permitir obter um pilar mais dúctil com a 

mesma aramdura (tipo e quantidade). 

 
Figura 62 – Configurações estudadas para a armadura de confinamento [126] 
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Tabela 19 – Definição das características dos pilares [126] 

 
Figura 63 – Comportamento dos pilares [126] e [78] 

A influência do espaçamento no momento resistente máximo deve-se ao efeito que tem no 

betão confinado. No plano do eixo do estribo, a área confinada é praticamente toda a que está 

contida dentro do estribo; fora desse plano, a área confinada vai diminuir em função da 

distância (veja-se Figura 64). Este facto torna-se mais relevante se tivermos e conta o referido 

destacamento do recobrimento nos BER: alguns autores defendem que só deve ser 

considerado para dimensionamento o betão confinado, pelo que se podem ter áreas 

significativamente menores se o espaçamento entre estribos for elevado [2]. 

 
Figura 64 – Variação da área confinada entre estribos [2] 

Existem várias propostas para cálculo da área confinada, tais como [78,VIII,IX,XVII]. No 

entanto, não se deve confundir a área confinada com a área que se deve considerar como 
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resistente (que anteriormente se indicou ser a área dentro da armadura transversal). A área 

confinada apresenta resistência superior à característica, dado estar sob um estado triaxial de 

tensões. Para a área a considerar como resistente, a tensão a ter em conta é a tensão 

característica do betão; trata-se de uma aproximação, mas conforme demonstrado em [80], é 

aceitável (visto ser conservativa) e necessária (pois sem tal aproximação a resistência última 

pode ser sobreavaliada).  

 
Figura 65 – Efeito do espaçamento e da configuração dos estribos [2,XVII] 

2.4.1.2.4 Geometria da secção 

O confinamento é influenciado ainda pela geometria da secção e da armadura de 

confinamento. Quando disposta em espiral, a armadura de confinamento é mais eficientes que 

os estribos rectangulares pelo facto de produzir no pilar pressões uniformes. Em [XVI], trabalho 

citado em [10], refere-se que a pressão produzida por um estribo quadrado é cerca de 0,3 a 0,5 

vezes a pressão fornecida por um estribo circular.  

O ACI 318-89 indica um factor de redução com vista a suportar momentos acidentais. Este 

factor é escolhido em função da configuração das armaduras de confinamento: 0,80 para 

estribos, 0,85 para armadura em espiral. No entanto, face à facilidade de construção, os 

estribos são normalmente a solução adoptada. 

Relativamente ao estudo de Xie [126], pode-se concluir que a configuração dos estribos tem 

menor efeito no comportamento do pilar do que o seu espaçamento. Só as configurações C e D 

são portanto comparáveis, por terem a mesma densidade de armaduras e o mesmo 

espaçamento. Entre estas configurações, a D confere melhor confinamento ao pilar (veja-se 

Figura 63). 

2.4.2 Vigas 

Sendo as vigas elementos que não funcionam à compressão, a resistência à compressão do 

betão é aproveitada nestes elementos de forma menos eficiente; esse é porventura o motivo 

para o estudo de elementos estruturais em BER focar principalmente os pilares, elementos que 

podem ter a sua secção significativamente reduzida. No entanto, a aplicação de BER em vigas 

trás também algumas vantagens, tais como ductilidade ou capacidade de rotação, desde que a 

pormenorização das armaduras seja feita de acordo com certos cuidados. 
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Uma hipótese levantada é a utilização de uma armadura em hélice na zona de compressão da 

viga [57]. Este tipo de pormenorização confere à viga uma elevada ductilidade (ver Figura 66, 

onde a Beam1 não tem armadura em hélice). A maior dificuldade desta solução reside na 

montagem das armaduras, algo bastante mais complexo que na pormenorização tradicional; é 

portanto uma solução que apenas pode ser vantajosa em situações muito específicas, pois é 

mais onerosa devido à mão de obra. 

 
Figura 66 – Diagrama carga/deslocamento a meio vão [57] 

 
Figura 67 – Hélice na zona de compressão da viga [57] 

Outro estudo consultado [16] utiliza o conceito de índice de ductilidade em função da 

deformação. Um índice de ductilidade é definido, geralmente, da forma apresentada na 

Equação 14. No referido trabalho foram utilizados dois índices; um deles relaciona a flexa a 

meio vão, o outro relaciona a curvatura. 

 
Equação 13 

Onde:  
∆u é a deformação da viga na carga de rotura  ∆u é a deformação na carga de cedência  das armaduras 

Os resultados desse estudo apontam para um aumento da ductilidade das vigas com a 

resistência do betão (Figura 68). Esse efeito pode no entanto ser contrariado pela percentagem 

de armadura, a qual tem um efeito mais acentuado na ductilidade (Figura 69). 
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Figura 68 – Índice de ductilidade da flecha em função da resistência do betão [16] 

 
Figura 69 – Índice de ductilidade da flecha em função da percentagem de armadura longitudinal 

[16] 

2.4.3 Lajes 

Na bibliografia consultada foram encontradas poucas referências sobre estes elementos 

estruturais. De forma geral, é referido que não se deve contabilizar com a resistência gerada 

pelo atrito entre inertes (Figura 70, (2)), dado os inertes serem frequentemente o elemento mais 

frágil do BER; no entanto, nenhum dos artigos apresenta nenhuma forma de calcular essa 

componente da resistência, nem ela é discretizada no EC2. Este é claramente um tema pouco 

abordado experimentalmente (opinião partilhada por [101]), eventualmente por a aplicação de 

BER ser menos eficaz (menos vantajoso economicamente) nas lajes. 

 
Figura 70 – Mecanismos de resistência ao comportamento: (1) Compressão radial; (2) Atrito entre 

inertes; (3) Efeito de ferrolho [85] 

Em [101] é indicado que as lajes em BER apresentam menos fendas devidas à flexão e maior 

resistência ao punçoamento (embora com uma rotura mais frágil que no BC). Refere-se ainda 

neste documento que o EC2 dá origem a valores para a resistência ao punçoamento 

superiores aos reais para lajes em BER; será portanto aconselhável a utilização do MC-90 ou 
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da BS 8110, regulamentos que melhor prevêm o comportamento das lajes em comparação aos 

ensaios realizados. 

 
Figura 71 – Relação entre a carga máxima dos ensaios e a prevista no EC2 
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3 Betão de Ultra-Elevada Resistência 

Dentro de outro campo de aplicações, tratando-se de um produto cujo processo de produção 

se afasta mais dos BC, são também analizados os BUER. Actualmente, a técnica adoptada é a 

de betões de pós reactivos (BPR). São produzidos sem inertes grossos, e os finos têm 

dimensões inferiores aos dos BC (daí o termo “pós”). Estes inertes são ainda altamente 

reactivos, e as dimensões são estudadas mais pormenorizadamente para obter a máxima 

compacidade (ver Figura 72). 

  

  
Figura 72 – Microestrutura de um betão normal e de um BER (esquema15 e fotos [37]) 

Podem ainda ser alvo de uma cura térmica, com vista a aumentar a resistência (conforme 

descrito em 2.2.1.1Cura, pág.21). Segundo [13,105,122], estes betões após a cura podem ter 

resistências à compressão entre os 200MPa (cura em condições PTN) e os 800MPa (cura a 

250ºC e sob pressão), e à flexão entre 70MPa e 140MPa. 

3.1 Resultados Experimentais 

Entre as experiências efectuadas, destacam-se as de Duff Abrams e as de Lawrence. Duff 

Abrams fabricou cilindros de cimento puro, moldado sobre pressão, com uma relação A/C de 

0,08. Estes cilindros apresentaram resistências “da ordem dos 280MPa” [3]. Lawrence produziu 

“peças compactas de pó de cimento em moldes submetidos à pressão de 672MPa, com 

técnicas da metalurgia do pó.” Após 28 dias de cura em água, os provetes cilíndricos com 

32mm de diâmetro apresentaram resistência à compressão de 375MPa [3]. 

As experiências descritas, assim como outras não referidas, têm como grande inconveniente o 

preço final do material produzido [1]. Por esse motivo, desde então a investigação desenvolvida 

                                                      
15 Foto disponível em http://imagineductal.com/imagineductal 
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desde então é mais focalizada para elementos pré-fabricados que aproveitem ao máximo as 

características do BPR face ao BER (tal como justificado em [36]). 

É referido em [17] um estudo da Atomic Energy of Canada Limited com três dosagens de 

betões, com vista a comparar os BPR com outros betões. Apesar do elevado preço destes 

betões, continuam a ser desenvolvidos por poderem ser vantajosos em casos particulares. 

A Atomic Energy of Canada Limited desenvolve antes de 1998 um BPR de baixo calor para 

aplicação nas fundações de reactores nucleares e para confinamento subterrâneo de resíduos 

nucleares [3]. 

Vanderlei [122], produz em 2004 um BUER a partir de areia fina de quartzo (diâmetro médio de 

partículas de 250µm, diâmetro máximo de 600µm), cimento Portland, pó de quartzo (tamanho 

médio de 10µm) e SF, obtendo resistências entre os 189MPa e os 206MPa aos 28 dias.  

3.2 Fórmula comercial: Ductal® 

O BPR está disponível comercialmente sob o nome de Ductal®, cuja fórmula patenteada é 

propriedade das firmas francesas Bouygues e Lafarge. 

3.2.1 Aplicações 

A primeira estrutura construída com Ductal situa-se em Sherbrooke, Canadá. Trata-se de uma 

ponte pedonal sobre o rio Magog com 56m de vão. É constituída por treliças pré-fabricadas, 

sendo as vigas superiores e inferiores da treliça em BPR, e as diagonais em tubos de aço 

inoxidável preenchidos com BPR. Os módulos, antes de aplicados, são sujeitos a uma cura 

térmica a 90ºC; apresentando assim 200MPa de resistência à compressão nas vigas, e 

350MPa nas diagonais (betonado sob pressão). É de referir que, como o BPR tem fibras de 

aço, dispensa a utilização de armadura transversal, e a laje tem apenas 3cm de espessura, 

reforçada a cada 1,7m com vigas de 7cm de altura (ver Figura 73 e Figura 74) [122]. 

 
Figura 73 – Modelo para os segmentos a pré-fabricar16 

                                                      
16 Fotos disponíveis em http://imagineductal.com/imagineductal/duc_study.asp 
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Figura 74 – Ponte pedestre de Sherbrooke17 

Outra estrutura que emprega um BUER é a ponte de Wapello, nos EUA. A construção da ponte 

faz parte de um projecto de investigação patrocinado pelo Innovative Bridge Construction 

Program (IBRC). 

 
Figura 75 – Ponte rodoviária de Wapello18 

A Seonyu Footbridge, concluída em 2002 em Seul, Coreia, é uma ponte pedestre cujo arco 

central é composto por BPR (Ductal®). Este arco tem um vão de 120m, uma flecha de 15m, e 

uma espessura de apenas 1,2m nas vigas e 10cm na laje. A quantidade total de Ductal® 

aplicado é de 220 toneladas. Novamente, a ductilidade deste betão dispensa a utilização de 

armaduras de esforço transverso. 

  
Figura 76 – Seonyu Footbridge19 e o perfil transversal20 

                                                      
17 Foto retirada de http://imagineductal.com/imagineductal/duc_study.asp 
18 Foto retirada de http://imagineductal.com/imagineductal/duc_study.asp 
19 Foto disponível em http://www.imagineductal.com/imagineductal/str_study.asp?RND=EUTHLZYHTK7T813 
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Figura 77 – Ponte pedestre Yokemuri, Japão21 

Em 2004 é concluída a Shawnessy Light Rail Transit Station em Calgary, Canadá. A cobertura 

e os pilares são pré-fabricados com Ductal®. A elevada resistência do betão (130MPa no 

projecto, média de 152MPa após 72h de tratamento térmico) permite ter espessuras da 

cobertura de apenas 20mm para abóbadas de 5m por 6m [97]. São atribuídos diversos prémios 

a esta estrutura, entre os quais: 

� Design Award for Best Custom Solution, em 2005, atribuído pela Precast/Prestressed 

Concrete Institute (PCI). 

� “fib Award Winners for Outstanding Concrete Structures”, em 2006; 

� Prémio Charles Pankow Award for Innovation, atribuído pela Civil Engineering Research 

Foundation (CERF), em 2006; 

 

   
Figura 78 –Estação de Shawnessy22 

                                                                                                                                                            
20 Fotos disponíveis em http://www.imagineductal.com/imagineductal/str_study.asp?RND=EUTHLZYHTK7T813 
21 Fotos disponíveis em http://www.piles.setra.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/ductal_cle194841-2.pdf 
22 Fotos disponíveis em http://www.cpci.ca/?sc=potm&pn=monthly122003 
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3.3 Características Mecânicas 

3.3.1 Elásticas 

Para além da resistência à compressão bastante superior, estes betões distinguem-se 

essencialmente pela sua elevada ductilidade, apresentando um commportamento mais elástico 

que o dos BC, e tendo capacidade para aceitar maiores deformações após a cedência 

[13,122]. Tal elasticidade torna possível dispensar a utilização de armaduras de esforço 

transverso [1]. 

 
Figura 79 – Comparação entre o comportamento à tracção de um BER e de Ductal®23 

 

Resistência à compressão  200 MPa  
Resistência à flexão 45 MPa  

Módulo de Elasticidade 60 x 106 MPa 
Tenacidade de ruptura 30 J/m2  
Resistência à abrasão  1.2 x 1012 m2/s 

Tabela 20 – Características mecânicas de Ductal® 24 

3.3.2 Diferidas 

Em [29], o estudo do comportamento diferido de várias dosagens de BPR demonstra que estes 

têm um retracção superior à dos BER em condições de cura ambiental. No entanto, dado que a 

estes betões é normalmente aplicada uma cura térmica, os valores de retracção e de fluência 

diminuem significativamente (podendo até haver expansão em vez de retracção). 

3.4 Elementos estruturais 

Não foram encontrados muitos artigos que foquem o comportamento de elementos estruturais 

produzidos com BPR. Dos poucos que se encontraram, o maior ênfase é dado às vigas.  

Pode-se ver na Figura 80 que uma viga pré-esforçada em BPR (com 8 cordões de pré-

                                                      
23 Imagem disponível em http://imagineductal.com/imagineductal 
24 Dados disponíveis em http://imagineductal.com/imagineductal 
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esforço25) apresenta dimensões muito próximas de uma viga em aço HEA 360, com 

capacidade resistente igual (680kN.m); vê-se na mesma figura que o peso da viga é pouco 

superior ao da viga em aço, valores cerca de quatro vezes inferiores a uma viga em betão 

armado. Relativamente à ductilidade das vigas, verifica-se que apresentam um comportamento 

muito próximo do elástico (veja-se Figura 81). 

 
Figura 80 – Comparação entre vigas de BPR, aço, betão pré-esforçado e betão armado, com a 

mesma capacidade resistente26 

 
Figura 81 – Diagrama momento-deslocamento para uma viga em BPR pré-esforçado com 8 

tendões T15 [1] 

                                                      
25 T15 – 1770MPa; recobrimento = 15mm 
26 Foto retirada de http://www.djc.com/special/concrete97/10024304.htm 
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4 Conclusões 

O betão de elevada resistência, embora seja alvo de inúmeros estudos, está longe de ser um 

material bem conhecido e caracterizado. Tal facto deve-se à diversidade de formas existentes 

para o produzir, incluindo um ou vários dos materiais descritos; cada mistura irá dar origem a 

um betão de características diferentes, as quais podem ser previstas dentro de certos 

parâmetros, mas que apenas se podem caracterizar através da experimentação. Mesmo assim 

procurou-se reportar os principais impactes que cada constituinte traz ao betão. 

A utilização de BER em elementos estruturais pode originar comportamentos destes bastante 

diferentes dos usuais em BC. A sua utilização deve portanto ser bem estudada, pois pode dar 

origem a erros de dimensionamento por se partirem de bases que embora sejam correctas 

para o BC não o são para o BER. 

A sua utilização em Portugal é escassa, não tendo sequer sido possível obter preços 

praticados para este material por empresas produtoras de betão. Tal facto é em parte causa e 

efeito da parca utilização deste material no país. 

Outra causa deste material ser pouco utilizado é o reduzido volume de obras que justifiquem a 

sua utilização. Os edifícios não são tão elevados como noutros países, o que faz com que os 

pilares não fiquem sujeitos a compressões tais que justifiquem a adopção destes betões. Tanto 

nos edifícios como nas pontes, as elevadas resistências obtidas por betões são efeito 

secundário de composições estudadas para obter uma elevada durabilidade, não tendo sido 

portanto contabilizadas em projecto. 

Dentro de uma área bastante vasta, este trabalho representa apenas uma parcela da 

informação recolhida e consultada. Embora houvesse vontade de expor mais informação sobre 

este tema, tal não foi possível dada a limitação de páginas para a dissertação. Refira-se que 

teve de haver um processo de selecção da informação a transmitir, o qual espera-se que tenha 

sido o mais adequado. 
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Anexos 

Anexo I Adições 

I.1 Sílica de Fumo 

A sílica de fumo (SF; sílica activa na bibliografia brasileira) é um subproduto industrial, derivado 

da produção de metais siliciosos em fornos de arco voltaico, a temperaturas da ordem dos 

2000ºC [3]. A produção mundial é limitada, o que torna esta adição mineral a mais cara. A sua 

utilização inicia-se na Noruega, na sequência de estudos com vista a aumentar a durabilidade 

do betão a aplicar num túnel construído no mar do Norte. 

Trata-se de um material bastante fino, de forma esférica, com diâmetros a variar entre os 

0,05µm e 0,2µm, conforme Figura 83 e Figura 85, podendo formar aglomerados que no entanto 

se dispersam facilmente em líquidos utilizando um agente dispersante [3].  

 
Figura 82 – Sílica de fumo vista por microscópio electrónico [10] 

 
Figura 83 – Curvas granulométricas de várias sílicas de fumo apresentadas por Malhotra [3] 

Sendo um material tão fino, tem obviamente uma elevada superfície específica, entre os 

30000cm2/g e 70000cm2/g, ou entre 60000cm2/g e 300000cm2/g, conforme o método utilizado 

para a medir. A massa volúmica situa-se entre os 125kg/m3 e os 600 kg/m3 quando sobre a 

forma de pó, ou entre 2,16kg/dm3 e 2,55kg/dm3 se for solução aquosa. 
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A SF é composta quase exclusivamente por sílica (até 98%), podendo apenas conter algumas 

impurezas de alumina, ferro, cálcio, carbono ou álcalis. Para respeitar o ASTM C1240/93 tem 

de ter na sua composição química mais de 85% de dióxido de silício (SiO2). 

Dadas as dimensões e composição, a SF tem no betão efeitos pozolânicos e de fíler. Como é 

um material bastante fino e com elevado teor em sílica, é bastante reactivo, notando-se os 

efeitos pozolânicos nas primeiras horas do betão. 

Sendo a SF uma adição bastante dispendiosa (mais cara que o próprio cimento), a sua 

utilização deve ser bem ponderada. As situações em que normalmente se justifica o seu uso 

são: 

� Em betões de resistência normal, permitem reduzir o consumo de cimento, pois aumentam 

a eficácia deste; 

� Produção de BED – a SF permite obter betões com elevada resistência e durabilidade e 

reduzida fluência; 

� Aumenta a resistência inicial de betões com CV ou EAF; 

� Aplicações especiais, tais como reparação estrutural, betão à vista, betão projectado, 

betonagem subaquática, injecções, entre outras. 

Entre as desvantagens da utilização de SF podem-se referir o aumento da retracção (torna o 

betão mais sensível à cura e aumenta o calor de hidratação), a maior perda de resistência ao 

fogo, uma perda mais rápida da trabalhabilidade, e maior necessidade de água. 

I.2 Cinzas Volantes 

As cinzas volantes (CV) são subprodutos industriais originados nas centrais termoeléctricas, 

que queimam carvão em pó a temperaturas entre os 1500ºC e os 2000ºC. Existem vários tipos 

de CV, consoante o tipo de carvão utilizado na central, a dimensão do pó, eficiência do forno, 

filtro utilizado na recolha das CV, e outras variantes. Existem dois grupos de CV, conforme o 

ASTM: classe F (baixo teor de cálcio) e classe G (elevado teor de cálcio) [47]. 

O estudo das CV inicia-se em 1937, na Universidade da Califórnia, EUA. O estudo consiste em 

substituir percentagens de cimento por CV, pois estas estão disponíveis em grande 

quantidade, sendo mais baratas que o cimento. A utilização corrente desta adição torna 

evidentes várias vantagens, tais como trabalhabilidade, durabilidade (devido a uma redução do 

calor de hidratação e da permeabilidade). 

Actualmente, o emprego de CV tem sido incentivado pelas autoridades de diversos países por 

uma questão de sustentabilidade. Neste aspecto, a utilização de CV é benéfica de duas 

formas. A primeira, porque as CV não têm outra aplicação; ou são aplicadas no betão, ou 

acabam em aterros, resultando daí impactes ambientais. A outra, porque permite a redução do 

consumo de cimento, um material cuja produção é das que necessita de mais energia. Refira-

se neste aspecto as novas normas de Nova Iorque, no pós 11 de Setembro, que obrigam a 

utilização de CV, e a atribuição do prémio “edifício verde” ao primeiro edifício concluído do novo 

World Trade Center, pela elevada utilização de CV.  
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As CV são constituídas por uma fase vítrea (cerca de 80%) e por uma fase cristalina (mulite, 

hematite, quartzo, magnetite e gesso). As partículas apresentam normalmente uma forma 

esférica, podendo ser sólidas ou ocas, conforme se pode ver na Figura 84.  

Todas as características das CV variam de acordo com as diversas variáveis inerentes à sua 

produção. As dimensões variam entre 1µm e 150µm (vide Figura 85). A massa volúmica varia 

entre os 1900kg/m3 e os 2960kg/m3. A superfície específica varia consoante o método utilizado, 

apresentando valores segundo o método de Blaine entre 200m2/kg e 700m2/kg, e segundo o 

método BET entre 400m2/kg e 9000m2/kg. 

  
Figura 84 – Cinzas volantes [8] 

 
Figura 85 – Curvas granulométricas de cinzas volantes e de sílica de fumo [21] 

Os principais constituintes das CV são a sílica (SiO3; 35% a 65%, devendo ser superior a 50% 

para produção de BER), a alumina (Al2O3; 10% a 35%), óxido férrico (Fe2O3; 4% a 26%) e a cal 

(CaO; 1% a 35%). Podem existir outros componentes em menores quantidades, mas que 

devem ser controladas se estiver em causa a produção de BER. Refiram-se as partículas de 

carbono não consumidas na combustão (que devem menos de 3% do total), álcalis (Na20 e 

K20, devem ser inferiores a 1,5%) e o MgO (deve ser inferior a 4% pois origina sensibilidade a 

altas temperaturas por causar expansões) [3]. 

Apesar de na Figura 85 se poder ver que as dimensões das CV são semelhantes às do 

cimento, o efeito fíler também é indicado por vários autores; a explicação pode residir na maior 

concentração de partículas de dimensões reduzidas do que o cimento. O efeito pozolânico das 

CV é lento, prejudicando a resistência inicial do betão, mas beneficiando a resistência a longo 

prazo (começa a desenvolver a resistência a partir dos 28 dias).  
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As CV permitem também reduzir a relação A/L graças a outros dois efeitos que têm na mistura 

do betão. Sendo as suas partículas esféricas, conferem lubrificação à mistura. E são 

adsorvidas pelas partículas de cimento, provocando a sua dispersão da mesma forma que os 

SP, conforme representado na Figura 33 (pág.38) [21]. 

As aplicações de CV mais frequentes têm em vista: 

� Redução do custo do betão; 

� Betonagem de grandes volumes – como as CV são pouco reactivas, um betão produzido 

com esta adição liberta menor calor de hidratação, tendo assim menos problemas de 

retracção; 

� Aumentar a durabilidade, desde que assegurada uma boa cura – o aumento de 

compacidade permite melhores desempenhos face a ataques de cloretos e sulfatos; a 

produção de CSH garante maior resistência à reacção álcalis-inertes; existem aluminatos 

nas CV que reagem com os cloretos livres; 

� Produção de BER – a diminuição da relação A/L permite menor porosidade do betão; dada 

a reduzida reactividade, o betão ganha resistência de forma mais lenta; 

� Betão à vista – as CV tornam o betão mais trabalhável, permitindo melhores acabamentos; 

diminuem a exsudação e a segregação. 

Como desvantagens das CV, as seguintes são as mais importantes: 

� A constituição das CV é muito variável, mesmo em diferentes fornecimentos de uma 

central; a produção de betão implica o conhecimento dos constituintes, o que é dificultado 

com as CV; esta variabilidade pode ainda causar uma dosagem excessiva de água, que é 

pior em betões com CV; 

� O aumento do tempo de presa e diminuição do calor de hidratação nem sempre são 

toleráveis; estes efeitos podem aumentar o tempo necessário para a descofragem, 

encarecendo a obra, especialmente em ambientes com baixas temperaturas; 

� Aumento da retracção de secagem [58]; 

� A tensão máxima do betão obtido com CV é da ordem dos 90MPa [10,21]; dada a 

variabilidade das CV, nem sempre será possível obter resistências superiores 70MPa; 

� Inibição dos adjuvantes introdutores de ar, especialmente em CV com altos teores de 

carbono. 

I.3 Pozolanas Naturais 

Esta é uma definição bastante abrangente para esta adição mineral. Existem diversas 

pozolanas naturais, sendo normalmente constituídas por rochas que apenas necessitam de 

moagem para garantir capacidades pozolânicas. Como a origem da rocha pode ser variada, 

devem-se estudar as características da pozolana a utilizar. 

Em geral refira-se que devem ser reduzidas a um pó bastante fino, superfície específica entre 

duas a três vezes superior à do cimento, dado que apenas a camada mais superficial reage 

com o cimento. 

As pozolanassão utilizadas principalmente pelo seu efeito pozolânico. Reagem também com o 

C3A e com o C2S, acelerando a hidratação. 
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Permitem reduzir o custo do betão, aumentar a durabilidade (reacção alcalis-inerte, resistência 

aos cloretos e sulfatos), e reduzir o calor de hidratação (e consequentemente a fendilhação). 

No entanto, é necessária uma cura mais prolongada, pois a água não é tão facilmente retida 

devido à pozolana. 

São exemplos de pozolanas: 

� Argilas calcinadas, que normalmente diminuem a exsudação;  

� Se utilizadas como um pó fino e com elevada concentração de caulinite, a hidratação é 

mais rápida, resultando numa maior resistência inicial, mas também com maior 

libertação de calor; 

� Se com concentrações elevadas de quartzo e micas, e granulometria menos fina, 

ocorrem reacções mais lentas, com menor resistência inicial e libertação de calor; 

� Fíler calcário 

I.4 Escória de Alto Forno 

A escória de alto forno (EAF) é um material não metálico, que se obtém dos fornos de ferro no 

estado líquido, solidificando-a através do contacto com água. Têm uma estrutura vítrea, 

derivada do rápido arrefecimento, e granular, pois é moído. A EAF é um material composto 

essencialmente por sílica, alumínio, magnésio e cal, sendo portanto um material com 

propriedades hidráulicas latentes. A sua massa específica varia entre os 2000kg/m3 e os 

2800kg/m3 e tem dimensões inferiores a 10mm [58]. A superfície específica varia entre 

400m2/kg e 500m2/kg [114]; em [119] são estudadas EAF com superfícies específicas entre 

240m2/kg e 650m2/kg; repare-se que o valor da superfície específica pode variar consoante o 

método utilizado para a medir. 

Sendo um sub-produto industrial, é um material mais económico que o cimento Portland, 

trazendo portanto benefícios económicos, assim como ambientais, pois permite reduzir a 

utilização de cimento, um produto cujo processo de fabrico é também altamente poluente. 

Acerca da sua capacidade hidráulica, uma citação de Mehta e Monteiro ((XVIII) presente em 

[114]), explica que a EAF é “auto-cimentante”, mas “a quantidade de produtos cimentantes 

formados e as taxas de formação são insuficientes para a aplicação do material com fins 

estruturais”. A capacidade cimentante da EAF é condicionada pois em contacto com a água 

forma-se uma membrana impermeável em redor das partículas. Quando se utiliza cimento 

Portland em conjunto com a EAF, o aumento de pH (devido ao CH) dissolve essa membrana, 

permitindo as reacções de hidratação da EAF. Só então se verifica a capacidade pozolânica 

desta adição. 

As dosagens deste composto variam normalmente entre os 15% e os 30%, variando também 

com as condições ambientais. Para resistências superiores a 98MPa a EAF deve ser utilizada 

em conjunto com a SF [10]. A EAF tem a sua aplicação limitada a betões de resistências até 

125MPa, mesmo utilizando também SF [47]. A resistência do betão é tanto maior quanto maior 

for a superfície específica da EAF, por aumento do efeito fíler assim como da reactividade 

[38,119]. 
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Figura 86 – Resistência à compressão obtida com EAF de diferentes superfícies específicas [119] 

A contribuição da EAF para a resistência do betão começa a notar-se a partir dos 7 dias 

(portanto mais cedo que a CV de classe F), pelo que não se utiliza em betões de elevada 

resistência inicial [119].  

Em termos de durabilidade, destaca-se as reduzidas permeabilidade (como visível na Figura 

87) e difusão, assim como uma maior resistência alcalis-sílica; tem como desvantagem uma 

menor resistência à carbonatação [119]. 

 
Figura 87 – Permeabilidade ao oxigénio do betão em função da dosagem de EAF [96] 

I.5 Fíler de Vidro Reciclado 

Um excedente de vidro para reciclagem na Suécia dá origem a uma utilização deste produto 

como um micro-fíler, após uma moagem que lhe confere dimensões bem definidas (ver Figura 

88).  
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Figura 88 – Risco de fendilhação para um betão de referência e para três dosagens contendo vidro 

[72] 

Confere diversas vantagens ao betão, entre as quais se enumeram as seguintes, obtidas de 

[72,115]: 

� Melhor trabalhabilidade (ou redução da relação A/L); consegue-se assim uma melhor 

capacidade para bombeamento 

� Menor segregação (mais estável no transporte); 

� Maior resistência; 

� Menor risco de fendilhação; (veja-se Figura 88); 

� Maior resistência à reacção alcalis-sílica (o vidro é constituído por mais de 70% de SiO2). 

O vidro reciclado também é utilizado na Indonésia se utiliza o vidro reciclado como substituto 

dos agregados finos, por estes serem de difícil acesso em alguns locais; no entanto os betões 

assim produzidos apresentam baixas resistências [115]. 

I.6 Cinza de Casca de Arroz 

A produção de arroz, tal como quase todas as indústrias, também origina resíduos: a casca do 

arroz. Queimar estes resíduos a temperaturas de aproximadamente 230ºC (450ºF) durante 4h 

produz uma cinza rica em sílica, e cujas propriedades a permitem incluir nas pozolanas de 

classe N, segundo a norma ASTM C618. Cada tonelada de arroz dá origem a 200kg de cascas, 

os quais após a queima dão origem a 40kg desta adição. No entanto, a utilização desta adição 

é muito limitada, pois a sua produção é derivada de um processo de combustão desnecessário 

[34,118, 122].  
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Figura 89 – Forno Utilizado na queima de CCA [34] 

A quantidade de sílica presente nesta adição é aproximadamente igual à da SF, ou seja, 

superior a 90%. Como tal, o efeito pozolânico é semelhante ao da SF, tendo portanto para as 

mesmas dosagens, efeitos semelhantes.  

A dimensão média é superior à da SF, aproximando-se mais das dimensões das CV (20µm a 

30µm, segundo [118], vide Figura 85); os poros das CCA que se podem visualizar na mesma 

figura têm em média 0,5µm a 1,0µm, segundo [34], podendo as dimensões ser reduzidas para 

10µm após moagem (existindo na mistura partículas de dimensão inferior a 1,2µm).  

A superfície micro-porosa da cinza de casca de arroz (CCA) faz com que as partículas possam 

absorver água, reduzindo a exsudação interna (vide Figura 90). Apesar desta absorção de 

água, a trabalhabilidade do betão não é afectada, exigindo menores quantidades de água que 

a SF (como a SF é menor, tem maior superfície específica, retendo mais água por adsorção); 

em combinação pode-se substituir até 23% de cimento sem necessidade de aumentar a 

dosagem de água [34]. O ganho de resistência ocorre mais lentamente em betões com CCA 

comparativamente aos betões com SF.  

 
Figura 90 – Estrutura porosa e em camadas da cinza de casca de arroz [118] 
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I.7 Metacaulino 

A substituição de cimento por metacaulino (MK) é uma solução recente, pelo que ainda se 

encontra pouco estudada. É composto essencialmente por dióxido de sílica (SiO2, cerca de 

53%) e por óxido de alumínio (Al2O3, cerca de 44%) [99]. 

Num estudo consultado [23], a introdução de MK numa dosagem de 10% praticamente não 

altera a resistência do betão (diminui a fcm de 57,3MPa para 56,1MPa). Neste estudo apenas se 

pretende aumentar a durabilidade. Como tal, os testes efectuados são a migração e difusão de 

cloretos, a resistividade eléctrica, absorção de água e permeabilidade à água e ao oxigénio. 

Em todos os parâmetros o betão com MK apresenta desempenhos de duração superiores ao 

betão de referência (excepto a absorção de água, em que o desempenho é igual). 

Já no artigo [99] os betões contendo MK são aqueles que apresentam resistências mais 

elevadas (em comparação com um betão sem adições e betões com SF ou CV). 

I.8 Látex 

Também o látex (Ltx) tem sido alvo de poucos estudos, por ser um polímero cuja adição ao 

betão é recente. No mesmo estudo antes citado, [23], a aplicação de um cimento com látex 

(perto de 5%) não influencia a resistência (diminui a fcm de 57,3MPa para 55,8MPa). 

Os desempenhos nos testes referidos acima são superiores ao betão de referência em todos 

os parâmetros de durabilidade. A presença desta adição permite portanto melhorar a 

durabilidade do betão sem afectar a resistência. 

I.9 Fibras 

Como se pode ver nas Figura 50 (pág. 56) a Figura 54 (pág. 58), o comportamento dos BER é 

ainda mais frágil que o dos BC. Como tal, é frequente a introdução de fibras que permitam 

aumentar a ductilidade do material. 

A tensão de cedência no betão é atingida em momentos diferentes no seu interior (interface 

pasta-agregado e poros com tensões superiores), dando origem a micro-fendas; ao 

aparecerem estas micro-fendas, a resistência à tracção passa a ser nula, ocorrendo uma 

redistribuição das tensões. Com a inclusão de fibras na pasta cimentícia, continua a haver 

resistência à tracção na zona fissurada, pelo que a resistência total será superior; aumentando 

a resistência à tracção, as camadas exteriores não se delaminam tão rapidamente, 

aumentando assim a área à compressão, e portanto a resistência total. 

Regra geral, a correcta aplicação de fibras permite melhorar os desempenhos de retracção e 

fendilhação, resistência à flexão (tracção, até 200%) e ao impacto, resistência à fadiga, 

manutenção da capacidade de carga em estado fendilhado, e sobretudo a energia de fractura e 

a ductilidade (ver Figura 91), entre outros aspectos [110]. 
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Figura 91 – Influência da dosagem de fibras de aço na relação tensão/deformação [6] 

A utilização de fibras pode até permitir a dispensa de armadura transversal, conforme referido 

em [27] (para vigas de altura reduzida, até 0,8m) onde as vigas com fibras e sem armadura 

transversal apresentam menos fendas para tensões superiores de serviço, e conforme feito 

com os BUER nas pontes.  

 
Tabela 21 – Características mecânicas de alguns tipos de fibras [6] 

I.9.1 Metálicas 

Disponíveis em várias dimensões, devem ser utilizadas fibras cujo comprimento seja pelo 

menos o triplo da máxima dimensão do agregado do betão. É preferível, para um mesmo 

volume de fibras, diâmetros menores, pois assim aumenta-se o número de fibras, formando 

uma rede mais densa [123]. 

As fibras de aço são aquelas cuja utilização é mais corrente (desde BAC a BPR). A sua 

influência na durabilidade não é significativa [90], excepto no que diz respeito à resistência à 

fadiga [90], onde as dimensões das fibras podem tornar o betão mais (30mm) ou menos 

(60mm) resistente que um betão sem fibras.  

O comportamento de um betão contendo fibras de aço depende essencialmente do volume de 

fibras utilizado, da geometria das fibras (extremidade normal ou curva, comprimento e 

diâmetro) e da qualidade do aço. De [89] apresentam-se as Equação 14 e Equação 15 que 

ajudam a demonstrar a influência de alguns desses parâmetros. De [120] pode-se ver a Figura 
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92 que demonstra o efeito da extremidade das fibras e da qualidade do aço no desempenho 

dos betões. 

3)..492,07,10( cfi fVE −=  
Equação 14 

Onde:  

cf é a resistência do betão sem fibras (MPa)         
fV é o volume de fibras (%) iE é o módulo de elasticidade 
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Equação 15 

Onde:  

fl é o comprimento das fibras (mm) fd diâmetro das fibras (mm) p parâmetro relacionado com a ductilidade 

 
Figura 92 – Relação tensão/extensão para betões com diferentes fibras metálicas [120] 

I.9.2 Vidro 

A principal dificuldade da utilização deste tipo de fibras consiste na agressão de que são alvo 

em meios alcalinos, como é o caso do betão. A solução tem sido o desenvolvimento de adições 

que limitam a alcalinidade e de fibras alcalino-resistentes (ARGF), que mantêm maior 

percentagem da resistência, como se pode ver na Figura 95 [44]. 

O estudo apresentado em [44] conclui ser que a modelação de estruturas com betões contendo 

fibras de vidro pode ser feito com modelos elástico-lineares, o que demonstra que são betões 

bastante dúcteis. 

I.9.3 Carbono 

Propriedades da fibra 

Diâmetro (mm) 0,018 Resistência à tracção (MPa) 590 
Módulo de elasticidade (GPa) 30 Alongamento à rotura (%) 2,0 

Tabela 22 – Propriedades mecânicas das fibras de carbono 
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I.9.4 Poliméricas 

 
Tabela 23 – Propriedades mecânicas de alguns tipos de fibras poliméricas [84] 

 
Figura 93 – Retenção das características mecânicas em ambientes agressivos de várias fibras [67] 

I.9.4.1 Polipropileno 

As fibras de polipropileno (PP) reduzem a retracção do betão e aumentam a sua resistência ao 

impacto. Relativamente ao efeito no módulo de elasticidade, e na resistência à compressão e à 

tracção, os dados não são esclarecedores: em [76] refere-se que o efeito é desprezável; em 

[18] é indicada uma diminuição de cerca de 10% nestas características. 

O grande benefício que estas fibras conferem ao betão é uma resistência superior em caso de 

incêndio [18,76]. 

I.9.4.2 PVA 

Desenvolvidas no Japão há seis décadas, conferem ao betão características superiores de 

rigidez, resistência à tracção e durabilidade. Em comparação com as fibras metálicas, uma 

dosagem inferior (13k/m3 de PVA face a 30kg/m3 da fibras de aço) confere ao betão 

características mecânicas semelhantes e características de durabilidade superiores, devido à 

resistência destas fibras aos ácidos, alcalis e sais. 
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Figura 94 – Curva carga-deformação [84] 

 
Figura 95 – Comparação com outras fibras da resistência à reacção com a alcalis [84] 

I.9.5 Naturais 

As fibras naturais das quais se encontraram referências são as de coco, bambu, madeira e de 

sisal [48]. A sua utilização tem sido estudada sobretudo para países em vias de 

desenvolvimento, pois a produção deste tipo de fibras não requer uma indústria 

tecnologicamente avançada. As fibras naturais normalmente proporcionam ao betão 

características inferiores às restantes fibras. São no entanto fibras mais económicas, pelo que 

podem ser utilizadas em situações onde os critérios de selecção do betão sejam menos 

restritivos ou o factor económico seja preponderante. 

No artigo consultado [48], é referido que as fibras de coco e de sisal conferem ao betão 

características mecânicas elásticas muito satisfatórias. O estudo feito aborda o comportamento 

diferido de betões com estas duas fibras naturais, em volumes de 2% e 3% do total e com 

comprimentos de 15mm e 25mm. Face ao betão de referência, estas fibras aumentam a 

retracção por secagem até 27%, tendo poucos efeitos na fluência (para definição dos termos 

de retracção e fluência, consultar capítulo 2.3.2 Diferidas, pág. 48); este fenómeno ocorre por 

as fibras naturais terem uma estrutura porosa que facilita a passagem de água. 



 104 

 
Figura 96 – Micro-estrutura de uma fibra orgânica de sisal [48] 

 
Figura 97 – Retracção para várias misturas, onde M1 é a mistura sem fibras, M1S mistura com 

fibras de sisal e M1C com fibras de coco [48] 

 


