
Resumo 

Ao contrário do que se pensava há algumas dezenas de anos o betão armado não dura 

"eternamente". A sua durabilidade depende de vários factores ligados à sua composição química e 

estrutura física e à agressividade do meio ambiente. Uma das principais causas de degradação do 

betão armado é a corrosão das armaduras, devido à carbonatação do betão ou à presença de iões 

cloreto. A utilização de sistemas de protecção superficial pode contribuir para retardar essa 

degradação ao actuarem como "barreira" à penetração dos agentes agressivos. Com o presente 

estudo pretende-se contribuir para melhorar os conhecimentos sobre os mecanismos que explicam a 

acção dos revestimentos por pintura em retardar a carbonatação do betão ou a penetração de iões 

cloreto. O objectivo final visa o estabelecimento de uma metodologia para estimar o período de tempo 

durante o qual se pode esperar que cumpram a sua função de protecção do substrato contra essas 

acções.  

Para concretizar tais objectivos, estruturou-se o trabalho em sete capítulos. Ao longo dos quatro 

primeiros capítulos identificaram-se os aspectos fundamentais relacionados com as propriedades dos 

revestimentos por pintura e com a sua degradação; tais aspectos são condicionantes da sua acção 

de protecção do betão armado e da duração dessa mesma acção. Nos restantes capítulos 

desenvolve-se uma metodologia para caracterizar os revestimentos por pintura com vista a prever o 

seu tempo de vida útil; ao mesmo tempo analisa-se a influência da sua aplicação no prolongamento 

do espaço de tempo ao fim do qual as armaduras perdem a protecção conferida pelo betão, devido à 

carbonatação ou à penetração de iões cloreto. Finalmente estabelecem-se algumas vias de 

desenvolvimento futuro, no âmbito do trabalho realizado.  

Abstract 

In opposite to what we thought some decades ago the reinforced concrete doesn't last "forever". Its 

durability depends on several factors related to its chemical composition and physical structure and to 

the environmental agressiveness. One of the main causes of degradation of reinforced concrete is the 

reinforcement corrosion, due to the carbonation of concrete or to the presence of chlorides. The use of 

surface protection systems can contribute to delay that degradation in actuating as "barriers" to the 

penetration of agressive agents.  

The purpose of the present study is to contribute to a better knowledge of the mechanisms that explain 

the action of organic coatings in delaying the concrete carbonation and the chloride penetration. The 

final aim intends to establish a methodology for the estimation of the time during which one can expect 

that the coatings accomplish their function of substrate protection against those actions.  



To fulfill those aims, the work is organized in seven chapters. The fundamental aspects related to the 

properties of organic coatings and to their degradation are identified along the first four chapters; those 

aspects condition their action of protecting the reinforced concrete and the duration of that same 

action. On the remaining chapters, a methodology is developed to characterize the organic coatings in 

order to predict their service life time; the influence of their application in the prolonging of the time 

during which concrete confers protection to the reinforcement against corrosion induced by 

carbonation and chloride penetration is analysed too. Finally some development lines related with the 

present work are established.  


