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Material estrutural de maior utilização na  construção nos 

sécs 20 e 21! 
 

 Associa elevada resistência à tração ( pelo aço das armaduras) e  

     boa resistência à compressão ( pelo betão) 

 

 O betão ( efeito barreira + elevada alcalinidade) é um meio de excelência para 

a passivação do aço 

Betão Armado  

ERA DO BETÃO  
Estruturas  mais altas 

mais volumosas 

 

 

 e mais  longas 
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Barreira física 
de protecção 

Filme de 
passivação 

pH=13 

Material estrutural de maior utilização na  construção nos 

sécs 20 e 21! 
 

 Associa elevada resistência à tração ( pelo aço das armaduras) e  

     boa resistência à compressão ( pelo betão) 

 

 O betão ( efeito barreira + elevada alcalinidade) é um meio de excelência para 

a proteção e passivação do aço 

Betão Armado  

O Betão Armado desde que adequadamente projetado e executado  

pode  ter excelente desempenho mesmo em ambiente  marítimo 
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Mas um grande número de infraestruturas têm apresentado 

perda antecipada da DURABILIDADE  por corrosão 

…. manutenção / reparação após poucos anos de serviço, com custos 

diretos e indiretos muito elevados 
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“Sustainable Bridge” 

 2013 e seguintes 

Investimento na manutenção e em novas infraestruturas 
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Custo anual em reparações , reabilitação e reforço 

de estruturas de betão nos EUA : 
 

• cais e portos = 0.2 B$ 

• Estradas = 4 B$ 

• Edificios = 2 B$ 

• Estruturas de parqueamento = 0.5 B$ 

• Estruturas industriais= 2B$ 

• Barragens = 0.2 B$ 

• Edificios habitação = 0.3 B$ 
      

 

Source: Vision 2020 (ACI/ICRI) 
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BETÃO 

QUÍMICA FÍSICA/ MECÂNICA 
BIOLOGICA/ 

ORGANICA 
• Reação alcali agregado (RAS) 

• Ataque por sulfatos internos (ASI) 

• Ataque por sulfatos externos (ASE)   

e cristalização de sais 

• Carbonatação  

• Contaminação de cloretos 

• Lixiviação  

• Ataque ácido 

• Gelo-degelo 

• Fluência  

• Retração 

• Fissuração térmica 

• Abrasão/Erosão 

• Fogo  

• Sobrecarga 

• Atividade de 

organismos 

vivos 

• Acumulação 

de poeiras e 

lixos 

• Contaminação 

com óleos  

AÇO REFORÇO E PRÉ-ESFORÇO 
•  corrosão uniforme e por picadas  

• Corrosão sob tensão 

• Corrosão por Correntes vagabundas 

DURATINET Technical Guide, partIV, vol 2, 2012 

DETERIORAÇÃO ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 
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Estruturas em ambiente marítimo 
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Corrosividade ambiental e ação física/mecânica nas estruturas  betão armado 

3. Perda desempenho 

Estruturas  

marítimas:   

o período 

iniciação é mais 

curto 



Iniciação  

(Fase1) 

Propagação (Fase2+3) 

Desempenho do betão armado 

ELU - Fim de vida útil  

ELS - limite de vida em serviçoserv 

Inicio da perda de desempenho 

D
e
s
e

m
p

e
n

h
o

  
  
  
  

Tempo  

 Medidas preventivas      Reparações corretivas                     Abandono e demolição 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Desempenho  desejável  

Projeto  

Desempenho  real 
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3. Perda desempenho 

Estruturas  

marítimas:   

o período 

iniciação é 

mais curto 



LNEC | 11 

   H2O     CO2    O2    Cl-     SO3
-
 

Ingresso no betão de espécies agressivas 

CORROSÃO ARMADURAS 
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Penetração dióxido carbono/ Corrosão 

Prevenção da corrosão nas estruturas marítimas em betão armado 
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3. Perda desempenho 

Não relevante em estruturas marítimas 
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Penetração cloretos /Corrosão 

Consequências: destacamento do betão recobrimento , redução 

de seção das armaduras e perda de resistência  da estrutura 
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Corrosão armaduras ativas ( aço pré –esforço)  
  

• Qualidade do aço pré-esforço e a utilização de aços  com sensibilização à corrosão 

sob tensão 

• Vazios e segregação na calda da bainha 

• Corrosão das bainhas metálicas em juntas, zonas de segregação no betão de 

recobrimento 

• Penetração de agua /cloretos nas bainhas 

Consequências: Colapso da estrutura 
Centro de Congressos de Berlim, Maio 1980 (construção de 1965) 

Ponte Nurenberg, construção 1978 
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 Reações expansivas  RAS , RSI (Ext, Int -DEF) 

 

Consequências:  

Fissuração  betão , aceleração da corrosão 

e perda de rigidez da  estrutura 

Prevenção da corrosão nas estruturas marítimas em betão armado 
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Propriedades da 

camada barreira 

 
 Espessura  

 Permeabilidade 

e propriedades 

transporte 

 

CORROSÃO: FATORES DETERMINANTES  

O especificado era insuficiente  e desvios entre o 

especificado e o aplicado 

Não é apenas uma questão de: 

  ciência do materiais   

 métodos sofisticados de modelação  e metodologias de simulação 

Prevenção da corrosão nas estruturas marítimas em betão armado 
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3. Perda desempenho 



10 % de redução no recobrimento        20% redução tempo vida  

Carbonatação do betão/Espessura recobrimento  

D= kt1/2 
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10 mm (20%) redução recobrimento             50% redução tempo vida 
estruturas marítimas (zona de maré) 






























tD2

x
 erf -1Ct)C(x,

ns

s

Cloretos no betão / Espessura recobrimento  

Prevenção da corrosão nas estruturas marítimas em betão armado 

Manuela Salta 

3. Perda desempenho 



LNEC | 19 

PREVENÇÃO 

Prevenção da corrosão nas estruturas marítimas em betão armado 

Manuela Salta 

3. Perda desempenho 



1900 

REBA (1967)+(RBLH) Dec 

404/71 
Cmin≥1.5Φ 

        ≥ 1 cm slab 

        ≥ 2cm pier, beam 

Cmin,higher  

Protection fire and corrosion 

 Concrete fc: 

B180,B225,B300,B350, 

B40Kg/m2 

BD1, 2, 3 chemical 

agressiveness (RBLH (1971)) 

Smooth rod:  

3800-4800Kg/m2 

Ext ≥ 22%- 24% 

1918 

RCfrench- dec 4034/18 

Cmin≥1.5Φ 

        ≥ 1 cm slab 

        ≥ 2cm pier, beam 
Cmin  X2 near sea 

 

Concrete mix: 

300Kg cem, 400 L sand,  

800 L agregate 

Rc>120kg/m2 

 

Rc>180kg/cm2 ( ano 1935) 

1967 1985 

Smooth , ribbed  rod:  

A24, A40, A50, A60 

LNEC certification 

ribbed  rod:  

A230, A400, A500, A600 MPa 

Eurocode 2: 400/500/600 

LNEC certification 

(REBAP) 

Cmin≥ 2,0 ; 3,0; 4,0 
+1,0 PC 

 3 exposure classes 

Concrete fc:  

Until B55 (MPa) 

1935 

Eurocode 2 

(EN1992) 

ENV206 

More exposure 

classes, durability 

requirements, 

service life 

 Evolução  da regulamentação do betão armado ( incl. req. durabilidade) 

Year  1850 

Cem 

 Portland 

1824 

Alhandra 

PT 

1894 

RC  

French 

guide 

Dec 

25948 

RBA 
PC 

LNEC E464 

LNEC E465 

EN 206-1 

EN 1992 

EN 13670-1 

LNEC E461 
 

Mineral  

Additions, 

(fly ash, silice,.) 

Blended  

cements 

ENV 206 

LNEC E378/93 

•2 g. exp classes 

•W/Cmán 

•CEMmin  

•R min 

 

1993 

J. Aspadin 

1958 2005 1907 

Dec 

4036 

Dec 

47723 

REBA+ 

RBLH 

Dec  

357 

REBAP 

1950 2000 

Durability  
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  Normalização nas estruturas de betão 

EN 1990 

 projeto estruturas 

EUROCÓDIGO 2 - EN 1992-1-1 

 projeto estruturas de betão 

EN 13670 

 execução estruturas de betão 

EN 1080 

  aço de armaduras 

EN 10138  

aço pré-esforço 

EN 206-1 

LNEC E461 

LNEC E464 

LNEC E465 

  betão 

EN 13369 

 elementos pré-fabricados 

 normas sobre constituintes do betão  e ensaios controlo propriedades 

durabilidade 

durabilidade 

durabilidade 

propriedades 

de 

desempenho  
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Aço  de pré-esforço: sistemas proteção 
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LNEC E 461 
 trata a forma de prevenir as reações expansivas internas no betão 
 

LNEC E 464 (implementa as regras de aplicação da NP EN 1990 e NP EN 206-1) 

 estabelece a aptidão dos ligantes hidráulicos – cimentos e misturas de cimentos e adições 

– como constituintes do betão,  

 clarifica a seleção das classes de exposição em que as ações ambientais agressivas para 

o betão  estão organizadas na NP EN 206-1  

  fixa as medidas prescritivas vida útil de projeto das estruturas de 50 ou de 100 anos nas 

diversas classes de exposição, 

  faz  enquadramento geral para garantir a vida útil de projeto das estruturas de betão  

 e  introduz o conceito de desempenho equivalente, propondo a sua metodologia. 
 

LNEC E 465 
 metodologia para estimar as propriedades de desempenho do betão armado ou pré-

esforçado  sob ação do dióxido de carbono e dos cloretos  para satisfazer a vida útil 

pretendida 
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Requisitos para a Durabilidade 

Conceção estrutural Forma estrutural, geometria, robustez 

Pormenorização Recobrimento, detalhes da estrutura, drenagem  

Seleção materiais  Composição do betão( A/C, dosagem cimento, tipo  de cimento e agregados) 

Execução  Colocação e compactação 

Proteção e cura 

Recobrimento armaduras 

Controlo qualidade Verificação das propriedades especificadas para os materiais e processos 

construtivos 

Inspeção Plano de observação da estrutura  

Medidas  preventivas 

adicionais 

Aço inox 

Revestimentos superficie 

Inibidores , métodos electroquimicos activos ( PC) 

Para o tempo de vida útil requerido devem ser tomadas medidas 

preventivas nas diferentes fases da estrutura: desde o projeto à 

exploração.  

Prevenção da corrosão nas estruturas marítimas em betão armado 

Manuela Salta 

5. Prevenção 
Visão holística da prevenção  
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Betão  

recobrimento 
 Propriedades 

transporte do 

betão 

 Espessura  

 

Armadura  

Betão   

Revestimento do betão 
 

Introdução inibidores 
 

Aços inox 
 

Prevenção catódica  
 

Monitorização da 

durabilidade 

 

 

 ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS 

 Estratégia base 
Único  meio é o efeito barreira 

do betão recobrimento 

 Estratégia Multibarreira 

Métodos adicionais de prevenção da 

iniciação da corrosão  

5. Prevenção 

Outros métodos preventivos  

Proteção catódica  

Extração cloretos 

Prevenção da corrosão nas estruturas marítimas em betão armado 

Manuela Salta 

NP EN 1992-1-1  



Os projetos de durabilidade de estruturas de betão armado 

normalmente utilizam a estratégia preventiva: betão recobrimento  

como única barreira às ações  de degradação, especificando-se para 

tal o betão adequado ao meio exposição e ao tempo de vida útil 

pretendido.  

 
 Utilizada em muitas estruturas 

recentes com T vida projeto  >100 

anos  

PROJETO DURABILIDADE: Estratégia Base 

5. Prevenção 
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Métodos adicionais de prevenção da iniciação da corrosão  

a) Mudando ambiente ( pouco utilizado nas estruturas) 

b) Reforço efeito barreira, v.g., com revestimentos por pintura ou membranas na 

superfície do betão 

b) Utilizar armaduras materiais especiais como aço inox ou aço revestido 
 

c) inibir as reações de corrosão, v.g., por introdução inibidores ou aplicando 

proteção (prevenção)catódica 
 

Sistemas monitorização da durabilidade  

Incorporando sistemas de sensores no betão armado  que permitam o 

acompanhamento continuado e dar alertas  sobre de iniciação dos processos dos 

degradação 

 

Introduzindo outros métodos adicionais de prevenção da iniciação 

da corrosão, especialmente  em condições de elevada corrosividade ( 

como sejam estruturas marítimas) e para tempos vida de projeto 

superiores a 100 anos : 

Projeto de Durabilidade: estratégia multibarreira  

5. Prevenção 
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PRESCRITIVA 

 

Requisitos de composição do betão 

Espessura recobrimentos  das armaduras 

MODELAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE DESEMPENHO DO BETÃO 

 

Modelação dos mecanismos de deterioração considerando a  incerteza 

associada ( análise probabilistica)  

6. Requisitos durabilidade 

Prevenção da corrosão nas estruturas marítimas em betão armado 

Manuela Salta 

METODOLOGIAS  DE PROJETO 
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 Tempo de vida útil  

 Condições exposição 

 Estratégia preventiva 

 

Projeto da  estrutura de betão ( metodologia prescritiva) 

6. Requisitos durabilidade 

Prevenção da corrosão nas estruturas marítimas em betão armado 
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Estruturas em ambiente marítimo:  

 

Identificação de zonas com condições exposição muito diferenciadas, 

onde se poderão seguir estratégias prevenção e requisitos de 

durabilidade distintos 

6. Requisitos durabilidade 

Prevenção da corrosão nas estruturas marítimas em betão armado 

Manuela Salta 



 
 Atmosférica   

  
  
  

 Salpicos  

  
  
  MaréTidal  

  
  
  
  

Submersa  

 ZONA EXPOSIÇÃO  

Corrosão (cloretos  

 e carbonatação) 

Corrosão ( cloretos), 

 erosão , biológica 

Degradação  

reações expansivas 

Corrosão  

microbiológica  

6. Requisitos durabilidade 

Classe exposição 

 

 

 

XS1, XC4 

 

 

 

 

XS3 

 

 

 

XS2 



Classe Descrição do ambiente Exemplos 

1 Sem risco de corrosão ou ataque 

X0 betão não armado  

betão armado ou com metais 

embebidos: ambiente muito 

seco. 

  

  

Betão no interior de edifícios com muito baixa humidade do ar 

2 Corrosão induzida por carbonatação 

Betão armado exposto ao ar e à humidade 
  

XC1 Seco ou permanentemente 

húmido 

Betão no interior de edifícios com baixa humidade do ar; 

Betão permanentemente submerso em água. 

XC2 Húmido, raramente seco Superfícies de betão sujeitas a longos períodos contacto com água; 

fundações. 

XC3 Moderadamente húmido Betão no interior de edifícios com moderada ou elevada humidade do 

ar; betão no exterior protegido da chuva. 

XC4 Ciclicamente húmido e seco Superfícies de betão sujeitas ao contacto com a água, fora do âmbito da 

classe XC2 

3 Corrosão induzida por cloretos não provenientes da água do mar 

Betão armado em contacto com água, que não água do mar, contendo cloretos, incluindo sais descongelantes 

XD1 Moderadamente húmido Superfícies de betão expostas a cloretos trans-portados pelo ar 

XD2 Húmido, raramente seco Piscinas; Betão exposto a águas industriais contendo cloretos 

XD3 Ciclicamente húmido e seco Partes de pontes expostas a salpicos de água contendo cloretos; 

Pavimentos; Lajes de parques de estaciona-mento de automóveis 

 Classes de exposição EN 206-1 e EN 1992-1 

 

REQUISITOS DURABILIDADE  
6. Requisitos durabilidade 
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Classe Descrição do ambiente Exemplos 

4 Corrosão induzida por cloretos da água do mar 

 Betão armado em contacto com cloretos provenientes da água do mar ou com sais marinhos 

XS1 Ar transportando sais marinhos mas sem  

contacto direto com a água do mar 

Estruturas na zona costeira ou na sua proximidade 

XS2 Submersão permanente Partes de estruturas marítimas 

XS3 Zonas de marés, de rebentação ou de salpicos Partes de estruturas marítimas 

5 Ataque pelo gelo/degelo com ou sem produtos descongelantes 

Betão exposto a ataque por ciclos de gelo/degelo 

XF1 Moderadamente saturado de água, sem 

produtos descongelantes 

Superfícies verticais de betão expostas à chuva e ao gelo 

XF2 Moderadamente saturado de água, com 

produtos descongelantes 

Superfícies verticais de betão de estruturas rodoviárias expostas ao 

gelo e a produtos descongelantes 

XF3 Fortemente saturado, sem produtos 

descongelantes 

Superfícies horizontais de betão expostas à chuva e ao gelo 

XF4 Fortemente saturado, com produtos 

descongelantes 

Estradas e tabuleiros de pontes expostos a produtos descongelantes; 

Superfícies de betão expostas ao gelo e a salpicos de água contendo 

produtos descongelantes; 

Zona das estruturas marítimas expostas à re-bentação e ao gelo 

6 Ataque químico 

Betão exposto ao ataque químico proveniente de solos naturais e de águas subterrâneas. A classificação da água do mar 

depende da localização geográfica, aplicando-se assim a classificação válida no local de utilização do betão. Estudo especial 

para : outros agentes químicos agressivos; água ou solos poluídos quimicamente;  grande velocidade de água em conjunto 

com os agentes químicos do quadro 2. 

XA1 Ligeiramente agressivo   

XA2 Moderadamente agressivo   

XA3 Fortemente agressivo   

REQUISITOS DURABILIDADE  
6. Requisitos durabilidade 
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 EN1992-1: Recobrimento mínimo de betão e classe estrutural 

Betão armado 

Betão pre-esforçado 

cmin = max{cmin,b; cmin,dur; ∆cdur,y - ∆cdur,st  - ∆cdur, add; 10 mm} 

C min  : adequada força de ligação aço-betão,  resistência  ao fogo,  proteção contra corrosão 

cmin,dur  

Classe estrutural recomendada para T projeto:  S4 -  50 anos   

                                                                                    S6 -  100 anos 

cnom= cmin + ∆cdev                                 ∆cdev = 10 mm ( EN 13670) 

Classe 

estrutural 

Classe de exposição ambiental 

X0 XC1 XC2/3 XC4 XD1/ XS1 XD2/ XS2 XD3/ XS3 

1 10 15 20 25 30 35 40 

2 10 15 25 30 35 40 45 

3 10 20 30 35 40 45 50 

4 10 25 35 40 45 50 55 

5 15 30 40 45 50 55 60 

6 20 35 45 50 55 60 65 

Classe estru-

tural 

Classe de exposição ambiental 

X0 XC1 XC2/3 XC4 XD1/ XS1 XD2/ XS2 XD3/ XS3 

1 10 10 10 15 20 25 30 

2 10 10 15 20 25 30 35 

3 10 10 20 25 30 35 40 

4 10 15 25 30 35 40 45 

5 15 20 30 35 40 45 50 

6 20 25 35 40 45 50 55 

∆cdur,st  = 20 mm 

 

 

∆cdur, add= 5 mm 

 

 

6. Requisitos durabilidade 
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Tipo de cimento CEM I (Referência); CEM II/A (1) CEM II/B(1); CEM III/A(2); CEM IV(2); CEM V/A(2) 
Classe de exposição XC1 XC2 XC3 XC4 XC1 XC2 XC3 XC4 

Mínimo recobrimento nominal,mm 25 35 35 40 25 35 35 40 

Máxima razão água/cimento 0,65 0,65 0,60 0,60 0,65 0,65 0,55 0,55 

Mínima dosagem de cimento, C 
(kg/m3) 

240 240 280 280 260 260 300 300 

Mínima classe de resistência 
C25/30 

LC25/28 

C25/30 

LC25/28 

C30/37 

LC30/33 

C30/37 

LC30/33 

C25/30 

LC25/28 

C25/30 

LC25/28 

C30/37 

LC30/33 

C30/37 

LC30/33 

Limites da composição e da classe de resistência do betão    ---    vida útil de 50 anos 

Tipo de cimento 
CEM IV/A (Referência); CEM IV/B; CEM III/A; 
CEM III/B; CEM V; CEM II/B (1); CEM II/A-D 

CEM I; CEM II/A (1) 

Classe de exposição XS1/ XD1 XS2/ XD2 XS3/ XD3 XS1/ XD1 XS2/ XD2 XS3/ XD3 

Mínimo recobrimento nominal (mm)* 45 50 55 45 50 55 

Máxima razão água/cimento 0,55 0,55 0,45 0,45 0,45 0,40 

Mínima dosagem de cimento, C (kg/m3) 320 320 340 360 360 380 

Mínima classe de resistência 
C30/37 

LC30/33 
C30/37 

LC30/33 
C35/45 LC35/38 C40/50 

LC40/44 
C40/50 

LC40/44 
C50/60 

LC50/55 

cl
o

re
to

s 

 
C

O
2 

 

Tipo de cimento 
CEM IV/A (Referência); CEM IV/B; CEM III/A; CEM III/B; CEM 

V; CEM II/B (1); CEM II/A-D 
CEM I; CEM II/A (1) 

Classe de exposição XA1 XA2 (2) XA3 (2) XA1 XA2 (2) XA3 (2) 
Máxima razão 

água/cimento 
0,55 0,50 0,45 0,50 0,45 0,45 

Mínima dosagem de 
cimento, C (kg/m3) 

320 340 360 340 360 380 

Mínima classe de 
resistência 

C30/37 LC30/33 C35/45 LC35/38 C35/45 
LC35/38 

C35/45 LC35/38 C40/50 
LC40/44 

C40/50 
LC40/44 

at
aq

u
e 

 q
u

ím
ic

o
 

vida útil de 100 anos: aumento de 10 mm nos recobrimentos 

LNEC  E 464: composições de betão e recobrimentos  - método prescritivo  

REQUISITOS DURABILIDADE  

6. Requisitos durabilidade 
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Geometria – redução recobrimentos 

Detalhes  de projeto: 
 Densidade de armaduras 

 Geometria dos elementos 

6. Requisitos durabilidade 
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Densidade armaduras excessiva   

prejudica a qualidade  

do betão de recobrimento 
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6. Requisitos durabilidade 

EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS 

 

 Consciencialização dos diversos intervenientes da relevância  

         da sua atuação 

 Controle de qualidade das especificações de projeto  

          ( propriedades do betão  e espessuras recobrimento) 

 Colocação  e compactação do betão  (evitar segregação ) 

 Cura  ( fissuração )  

 

 

MANUTENÇÂO EM SERVIÇO 

 

 implementação plano  de observação 

    sistemas de monitorização  



Dono obra Uso, vida útil, requisitos para projeto e obra, controlo qualidade , 

inspeção e ensaios 

Projetista 

 

Identificação condições ambientais; conceção estrutural , 

sistema e geometria elementos; materiais e recobrimentos, 

critérios de projeto (fendilhação  que condiciona tb a 

durabilidade), medidas proteção adicional, requisitos 

manutenção 

Empreiteiro 

 

Execução satisfazendo requisitos do projeto, controlo de 

materiais , controlo colocação betão, controlo recobrimentos, 

cura in situ 

Utilizador  

 

Avaliação do desempenho ao longo da vida em serviço através 

de planos de inspeção, manutenção com otimização das 

medidas corretivas e não modificar a utilização de projeto 

Garantia da DURABILIDADE/ Intervenientes 
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responsabilidades repartidas  



Métodos adicionais de prevenção da iniciação da corrosão  

a) Mudando ambiente ( pouco utilizado nas estruturas) 

b) Reforço efeito barreira, v.g., com revestimentos por pintura ou membranas na 

superfície do betão 

b) Utilizar armaduras materiais especiais como aço inox ou aço revestido 
 

c) inibir as reações de corrosão, v.g., por introdução inibidores ou aplicando 

proteção (prevenção)catódica 
 

Sistemas monitorização da durabilidade  

Incorporando sistemas de sensores no betão armado  que permitam o 

acompanhamento continuado e dar alertas  sobre de iniciação dos processos dos 

degradação 

 

Introduzindo outros métodos adicionais de prevenção da iniciação 

da corrosão, especialmente  em condições de elevada corrosividade ( 

como sejam estruturas marítimas) e para tempos vida de projeto 

superiores a 100 anos : 

Projeto de Durabilidade: estratégia multibarreira  

5. Prevenção 
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Monitorização permanente  

da durabilidade 
• Introdução de sensores no betão que medem 

parâmetros relevantes para a durabilidade 

 

• Os sensores são introduzidos durante a fase 
de construção ou na sequência de trabalhos 
de reparação 

 

• Aquisição dados com sistemas de medição 
automática e transferência de dados por GSM 

 

• Alerta para o aparecimento de condições 
promotoras de iniciação da corrosão   

 

• Decisão introdução medidas preventivas  com 
menores custos  
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7. monitorização durabilidade 
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Iniciação  

(Fase1) 

Propagação (Fase2+3) 

Desempenho do betão armado 

ELU - Fim de vida útil  

ELS - limite de vida em serviçoserv 

Inicio da perda de desempenho 

D
e
s
e

m
p

e
n

h
o

  
  
  
  

Tempo  

 Medidas preventivas      Reparações corretivas                     Abandono e demolição 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Desempenho  desejável  

Projeto  

Desempenho  real 
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3. Perda desempenho 

Estruturas  

marítimas:   

o período 

iniciação é 

mais curto 



Parâmetros a monitorizar  
• Potencial de corrosão (Ecorr) 

 

• Velocidade de corrosão (Vcorr) 

 Corrente de corrosão (Icorr) 

 Corrente galvânica (Igal) 
 

• Resistividade/Resistência elétrica do betão (, R) 

 

• Parâmetros ambientais (T, precipitação) 
 

• pH 

• Cloretos 

• Humidade relativa 

                           Desenvolvimento sensores adequados 
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7. monitorização durabilidade 
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Sensores de diferentes tipos e geometrias 

adequadas  a cada caso 

7. monitorização durabilidade 
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Açores 

Madeira 

França 

Argélia 

Moçambique 

Cabo Verde 

 Angola Sistemas de monitorização LNEC  

para a DURABILIDADE  

( desenvolvimento de 1989 a 2014)  

Portugal 

Sistemas de monitorização   

em operação 

 

em instalação 

7. monitorização durabilidade 
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 A Durabilidade das estruturas começa na fase de conceção e projeto, 

aqui se definem as medidas preventivas com menores custos e maior 

eficácia para todo o ciclo de vida da estrutura 

 As fases de execução e de manutenção em serviço são também muito 

importantes pois nestas podem ter origem defeitos  promotores de 

perda da durabilidade projetada 

  A manutenção em serviço e a aplicação dos planos de manutenção é 

determinante para intervir de forma preventiva e não proactiva 

 A garantia da durabilidade depende dos diferentes intervenientes  

  Atualmente existem metodologias para estabelecer e aplicar os 

requisitos de durabilidade das estruturas,  de modo a permitir que 

possam ter tempos de vida em serviço longos e com 

custos reduzidos 

 Mas……. 

NOTAS FINAIS 
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Key factors to produce  durable concrete structures  

K. Breugel , 2005 

partes envolvidas  

Contribuição de cada parte 

 na qualidade final 

conhecimentos 

Consciência do impacto decisões 

 determina o sucesso ou falha 

eliminar pontos fracos 

NOTAS FINAIS 

Este é o código que é preciso concluir! 
Prevenção da corrosão nas estruturas marítimas em betão armado 
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Está conseguido 
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LNEC 
EP 
REFER 

VIGO Univ. 

Xunta Galiza 

PV 

LCPC 

NANTES U  

La Rochele  

CG17 

Bordeaux U 

TCD 

NRA 

BEL 
APL 
FUNDCIC 
 

QUB 

 

17 membros 

 

Portugal (6) 

Espanha  (3) 

França (5) 

Irlanda (2) 

Reino Unido (1) 

 

Consórcio       

www.duratinet.org  REDE DURATINET 
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http://www.duratinet.org/


TECHNICAL GUIDE 

Maintenence and repair of transport infrastructures 

 

  DURATINET TG:   

12 volumes, 

>800 paginas   
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http://duratinet.org/techguide 

Versão Web interativa 

GUIA TECNICO  
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Versão Web interativa 
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BASE DADOS: DB- DURATI 

Dados reais de desempenho dos 

materiais estruturais em : 

• estruturas betão armado 

• estruturas aço  
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