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RESUMO

O tema de investigação deste trabalho inscreve-se no estudo das caldas de injecção das bainhas de pré-
esforço,  tendo  em vista  o  cumprimento  das  suas  principais  funções,  destacando-se  o  enchimento 
completo do espaço existente entre a bainha e as armaduras de pré-esforço, a fim de protegê-las da 
corrosão.

No Capitulo 1 é abordado o papel das caldas cimentícias de injecção nas bainhas de pré-esforço, 
mostrando qual é o objectivo da sua utilização, as condições que devem respeitar e a determinação de 
certos  parâmetros  fundamentais  para  verificação  da  correcta  aplicação  da  calda  cimentícia, 
destacando-se a fluidez, a exsudação e a injectabilidade.

Apresentam-se também as razões que justificam a realização deste trabalho.

No  Capítulo  2  ,  são  referidos  pormenorizadamente,  os  ensaios  existentes,  utilizados  no  presente 
trabalho, para caracterização das caldas de injecção de acordo com a NP EN 445 (medição da fluidez – 
ensaio do cone e ensaio de imersão, medição da exsudação e da resistência à compressão), os ensaios 
propostos no Boletim Nº 20 da FIB para medição da exsudação e os novos ensaios de caracterização 
de caldas de injecção previstos na nova versão da NP EN 445 – 2008.

No Capítulo 3 são apresentados os ensaios realizados no LEMC, que consistiram fundamentalmente 
na medição de fluidez de diferentes composições de caldas por dois métodos, previstos na norma NP 
EN 445 – ensaio do cone e ensaio de imersão – e a comparação com a injectabilidade, medida no 
ensaio de injectabilidade na coluna de areia, adaptado da NF P 18 – 891. A análise dos resultados 
permitiu concluir que o ensaio de imersão mede melhor a injectabilidade das caldas do que o ensaio do 
cone,  visto  ser  independente  da  composição  da  calda.  Foram  também  realizados  os  ensaios  de 
exsudação, previsto na NP EN 445, e o ensaio do tubo vertical, previsto no Boletim Nº 20 da FIB. A 
análise  dos  resultados  mostra  que  existe  uma  diferença  muito  significativa  na  quantificação  da 
exsudação se esta for feita pelo ensaio das provetas ou pelo ensaio do tubo vertical. O ensaio do tubo 
vertical apresenta valores mais realistas do que o ensaio das provetas.  Complementarmente foram 
também realizados ensaios da determinação da resistência à compressão em cubos de aresta de 100 
mm, aos 7 e aos 28 dias, tendo-se obtido resultados expectáveis, com uma boa correlação com a razão 
A/C.

No Capítulo 4, são apresentadas as conclusões finais, destacando-se o resumo das conclusões baseadas 
na análise dos resultados apresentados no capitulo 3, o enquadramento das conclusões deste estudo 
com a revisão recente da norma NP EN 445 e uma proposta para o prosseguimento dos estudos.

PALAVRAS-CHAVE: Injectabilidade, exsudação, fluidez, calda, correlação.
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ABSTRACT 

The investigation theme of this work is inscribed in the study of the injection laitance of pre-stress 
sheaths, having as a purpose the fulfilment of their main functions, standing out the complete filling of 
the existing space between the sheath and the pre-stress frameworks, in order to protect them from 
corrosion.

In Chapter 1, the role of the injection laitance in the pre-stress sheaths is approached showing what the 
purpose  of  their  use  is,  the  conditions  that  must  be  respected  and  the  determination  of  some 
fundamental parameters for the verification of the correct application of the laitance, standing out the 
fluidity, the exudation and the injectability.

The reasons that justify the realization of this work are also presented.
In Chapter 2, the existing tests used in this work are referred in detail for the characterization of the 
laitance according to the NP EN 445 (measurement of the fluidity – cone test and immersion test, 
measurement of exudation and of resistance to compression), the tests proposed in the FIB Report 
nº20 for  the  measurement  of  the  exudation and the  new tests  of  the  characterization of  injecting 
laitance foreseen in the new version of the NP EN 445 – 2008.

In Chapter 3, the tests realized are explained. They consisted essentially in the measurement of the 
fluidity of different laitance compositions by two methods foreseen in the NP EN 445 norm – cone test 
and immersion test – and the comparison with the injectability, measured in the injectability test in the 
column of sand, adapted from the NF P 18 – 891. The analysis of the results showed as a conclusion 
that the immersion test measures better the injectability of the laitance than the cone test, considering 
that it is independent from the composition of the laitance. The exudation tests foreseen in the NP EN 
445 and the vertical tube test foreseen in the FIB Report nº 20 have also been realized. The analysis of 
the results shows there is a very significant difference in the quantification of the exudation if it is 
done through the tube test or through the vertical tube test. The vertical tube test shows more realistic 
values than the tube test. Complementarily, tests to determination of the resistance to compression in 
cubes of 100mm edges have been realized, on the 7th and the 28th days, having obtained expectable 
results with a good correlation with the reason Water/Cement.

In Chapter 4, the final conclusions are referred, standing out the summary of the conclusions based in 
the analysis of the results presented in Chapter 3, the framing of the conclusions of this study with the 
revision of the recent norm NP EN 445 and a proposition for the prosecution of the studies.

KEY-WORDS: injectability, exudation, fluidity, laitance, correlation.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1. GENERALIDADES

Nas estruturas de betão pré-esforçado pós-tensionado, as armaduras de pré-esforço são, geralmente 
constituídas por cordões de aço associados, formando cabos, que são colocados nas estruturas para que 
foram  dimensionados,  dentro  de  bainhas  metálicas  ou  de  plástico,  posicionadas  previamente  à 
betonagem de acordo com os respectivos projectos.

Pouco tempo após a betonagem ser realizada, geralmente de 1 a 3 dias,  é aplicado o pré-esforço, 
ficando  os  cabos  tensionados  na  sua  posição  final  dentro  das  bainhas.  Após  esta  operação,  e 
normalmente no prazo máximo de uma semana, é injectada uma calda nas bainhas para protecção das 
armaduras  de  pré-esforço.  Estas  caldas  são  uma  mistura  de  cimento  e  água,  constituindo  uma 
suspensão de cimento em água, com ou sem adjuvantes, mas sempre com fluidez suficiente para serem 
injectadas nas bainhas que contêm as armaduras.[1]

Os objectivos principais da injecção, são:

a) Encher  completamente  o  espaço  existente  entre  a  bainha  e  as  armaduras  de  pré-
esforço, a fim de protegê-las da corrosão. A capacidade de passivação do cimento é 
uma boa garantia contra a oxidação – a água nos poros capilares está saturada em 
hidróxido de cálcio, com um pH entre 12 e 13 quando se utiliza cimento do tipo I; com 
valores de pH entre 9 e 13 não há praticamente perigo de corrosão.

b) Estabelecer  a  aderência  entre  as  armaduras  de  pré-esforço  e  a  bainha  e, 
consequentemente, com o betão envolvente.

c) Com o enchimento de toda a bainha com calda, o risco de congelamento da água 
aprisionada é evitado.

Os cordões ou cabos de aço de pré-esforço alojados em bainhas no interior do betão têm assegurada a 
sua protecção, em parte pelo próprio betão da peça e também pela injecção que deve encher totalmente 
as bainhas.

O estabelecimento da aderência proporciona uma distribuição mais uniforme de eventuais fissuras e 
melhora a resistência à rotura das peças submetidas à flexão, evitando assim flutuações de tensão do 
aço nas ancoragens.

Em geral, empregam-se caldas de cimento, cujos componentes são cimento, água e adjuvantes, estes 
usados em algumas situações.

1
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Para desempenharem convenientemente o seu papel, é necessário que as caldas de injecção respeitem 
certas condições e devem reunir as seguintes características:

a) Facilidade  de  colocação  na  obra  –  boa  injectabilidade:  fluidez  suficiente  para 
facilmente penetrar nas bainhas e envolver as armaduras.

b) Estabilidade da mistura: que não haja separação das duas fases e baixa retracção (caso 
exista). A estabilidade da calda é avaliada pela exsudação e pela variação de volume.

c) Resistência mecânica adequada, de modo a assegurar a aderência entre as armaduras 
de pré-esforço e o betão que envolve a bainha.

Recomenda-se  que  a  consistência  da  calda  seja  a  máxima  compatível  com  a  injectabilidade.  O 
aumento da fluidez da calda tem vantagens e inconvenientes. Ao aumentar a fluidez, aumentam-se os 
seguintes fenómenos nocivos:

 Exsudação  da  água,  com  perigo  de  corrosão  das  armaduras  e  do  seu  eventual 
congelamento.

 Diminuição de volume de pasta de cimento, com perigo de corrosão nos pontos altos 
do traçado dos cabos.

 Diminuição da resistência, com perigo para a aderência.

Mas, com uma fluidez elevada consegue-se:

 Maior penetrabilidade da calda.

 Menor probabilidade de entupimento da injecção com a formação de tampões.

Contudo, a injecção das bainhas de pré-esforço não é a única utilização destas caldas, sendo múltiplas 
as suas aplicações. Podem ser utilizadas para a injecção de solos, de rochas, de betões deteriorados 
com grandes vazios, etc.

1.2. ESTUDO ESPECÍFICO DO PROJECTO

1.2.1. RELAÇÃO FLUIDEZ – INJECTABILIDADE 

Como já há muito tempo se constatou, a fluidez é medida de modos diversos, tendo ficado previsto na 
NP EN 445 [2] dois ensaios: o ensaio do cone e o ensaio de imersão. Na nova versão do EN 445 – 
2008 [3], também se prevê a medição da fluidez através do ensaio de espalhamento da calda; este novo 
ensaio não foi utilizado neste estudo, uma vez que a referida norma quando foi publicada, este trabalho 
já se encontrava em adiantada fase de execução. Os valores obtidos, através dos diversos ensaios, são 
diferentes e não se consegue uma lei estatística que os consiga relacionar através de um coeficiente de 
correlação aceitável.

Através do ensaio de injectabilidade na coluna de areia, previsto na norma NF P 18-891 [4] (método 
considerado adequado para a quantificação da injectabilidade de caldas), vai-se poder determinar qual 
dos dois ensaios (ensaio do cone ou ensaio de imersão) tem uma melhor correlação com o ensaio de 
injectabilidade  na  coluna  de  areia,  e  correspondentemente,  qual  dos  dois  mede  melhor  a  fluidez 
pretendida (medida da injectabilidade).

1.2.2. EXSUDAÇÃO

Ir-se-ão realizar ensaios de medição da exsudação de diferentes tipos de caldas utilizando métodos 
diversos – método das provetas, preconizado na norma NP EN 445 [2] e o método do tubo vertical 
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transparente com cordões de pré-esforço, mais recentemente desenvolvido. Seguidamente expõe-se a 
justificação para a exploração de outros ensaios para determinação da exsudação para além do ensaio 
com utilização de provetas previsto na NP EN 445 [2].

1.2.2.1. Justificação da exploração de novos ensaios de exsudação..

A aplicação da técnica do pré-esforço na construção surgiu no final do século XIX, registando-se 
nessa altura as primeiras patentes.

No século XX, mais precisamente, no período compreendido entre a Primeira e a Segunda Guerra 
Mundial,  foram realizadas as primeiras pontes pré-esforçadas e pouco antes do inicio da Segunda 
Grande  Guerra  a  industria  do  aço  começou  a  fabricar  regularmente  aços  com  elevadas  tensões 
resistentes, apropriados para pré-esforço.

Só  após  a  II  Guerra  Mundial,  integrado  no  esforço  dessa  época,  as  obras  de  pré-esforço  foram 
generalizadas e usadas com muita frequência, quer em pontes, quer em edifícios, etc., tendo vindo a 
incrementarem-se  até  à  actualidade,  tanto  em  quantidade  de  obras  como  no  valor  dos  esforços 
aplicados.

Actualmente (números de 2001) a dimensão do mercado de pré-esforço pós-tensionado é estimado em 
600.00 a 800.000 toneladas de aço/ano.

A grande parte do aço de pré-esforço é usado na construção de pontes, 50% a 75%. A construção de 
edifícios também utiliza uma quantidade significativa do aço pré-esforçado, cerca de 25%, ficando a 
restante quantidade para a construção de estruturas como reservatórios,  silos,  estruturas off  shore, 
etc…

O tipo de estrutura pré-esforçada pode dividir-se em pré-tensionada ou pós-tensionada. Os prefixos 
“pré” e “pós”, referem-se ao endurecimento do betão. Devido à maior importância das estruturas pós-
tensionadas,  será  dado  maior  relevo  ao  pré-esforço  pós-tensionado.  Este  poderá  ser  interior  ou 
exterior, conforme o aço de pré-esforço esteja no interior do betão da secção transversal ou no exterior 
desta.  Quer  o  pré-esforço exterior,  quer  o  interior  poderá  ser  considerado com aderência  ou sem 
aderência, conforme o material envolvente do aço contido na bainha lhe confere aderência ou não.

A injecção das caldas cimentícias nas bainhas de pré-esforço é um dos métodos mais utilizados para 
conferir esta aderência, embora o objectivo principal da sua utilização seja garantir a durabilidade dos 
aços de pré-esforço.

A detecção de deficiências nas estruturas pós-tensionadas é, em geral, muito difícil, visto não serem 
visíveis exteriormente e também devido ao facto de não existirem métodos não destrutivos eficazes de 
detecção. 

Bainhas mal preenchidas, ou vazias, não garantem a protecção do aço e, se cumulativamente existirem 
condições ambientais que conduzam à corrosão do aço, esta verificar-se-á, sem que, necessariamente, 
seja perceptível do exterior, podendo ocorrer a ruína da estrutura sem aviso ou apenas com alguns 
indícios  de  corrosão  (ex:  ocorrência  de  fendas,  escorrência  em  fendas  e  juntas).  Foram  feitas 
inspecções em vários países, destacando-se aqui o exemplo do sucedido no Reino Unido.

Foram sendo detectados alguns problemas em pontes pós-tensionadas e feitas inspecções e reparações. 
O caso mais grave ocorreu em 1985, quando se verificou o colapso de um vão de uma ponte pós-
tensionada sem aviso.  A estrutura era  constituída por unidades pré-fabricadas pós-tensionadas em 
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conjunto, quer longitudinalmente, quer transversalmente, tendo-se verificado a corrosão das armaduras 
devido à penetração de cloretos nas juntas, sem qualquer evidências de perigo antes do colapso [5].

Na sequência de outros casos que levaram à reparação ou até à substituição de algumas pontes e 
porque a  detecção de defeitos foi  feita  por  acaso e não inserida em programas de inspecção,  em 
Setembro de 1992, o Departamento de Transportes (DOT) decidiu suspender a realização de novas 
pontes de betão pós-tensionado com bainhas interiores injectadas com calda até se realizar a revisão da 
normalização em vigor.

Esta moratória ficou a dever-se à constatação da vulnerabilidade do aço de pré-esforço à corrosão 
provocada  pela  penetração  de água e  de  sais  descongelantes.  Simultaneamente  foi  anunciado  um 
programa especial de inspecção a todas as principais pontes deste tipo durante um período de 5 anos. 
Foram inspeccionadas 447 pontes.

O resultado das inspecções encontra-se resumido nas Figuras 1.1 a 1.3. Na Figura 1.1, encontram-se 
indicados  os  vazios  encontrados  nas  bainhas,  distinguindo-se  bainhas  cheias,  pequenos  vazios 
(cordões cobertos por calda), vazios médios (cordões parcialmente expostos), vazios grandes (cordões 
quase totalmente expostos, mas cobertos por um banho de calda) e bainhas não injectadas (vazias) [5].

Figura 1.1 – Dimensão dos vazios

Relativamente  à  corrosão  verificada  nos  cordões,  a  Figura  1.3  resume  os  resultados  obtidos. 
Comparando com os vazios, a ocorrência da corrosão do aço é muito menos severa e mais isolada. Em 
inspecções  anteriores  já  se  tinha  concluído  que  “a  presença  de  alguma  calda  nas  bainhas 
proporcionava um ambiente no qual a corrosão não se verifica” e “apesar de deficiências generalizadas 
na injecção das caldas, os cordões estavam em geral em boas condições”.
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Figura 1.2 – Corrosão dos cordões

A corrosão de ancoragens foi também analisada, mas em 281 das 447 pontes inspeccionadas, foram 
encontrados os resultados, resumidamente apresentados na Figura 3.

Figura 1.3 – Corrosão das ancoragens

A presença  de  água,  às  vezes  também com cloretos  na  calda,  foi  registada  em 13% das  pontes 
inspeccionadas, sendo muitas destas associadas a corrosão classificada como moderada ou elevada.

Como resultado geral das inspecções, 3% das pontes foram consideradas com defeitos significativos e 
4% merecendo alguma atenção. Mais de 50% foram consideradas como estando em boas condições.

Em resumo, para que haja corrosão dos aços de pré-esforço pós-tensionados é necessário que existam 
vazios nas bainhas e que haja acesso de água a esses vazios.

A existência de vazios nas bainhas pode ficar-se a dever a deficiências na composição da calda ou na 
técnica de injecção. Porém, verificou-se recentemente que com técnicas correntes e composições de 
acordo com as normas, se encontravam vazios nas bainhas, sendo a causa, o facto de o  ensaio de 
exsudação em vigor aprovar caldas que são inconvenientes.  Daí  a proposta de substituição do 
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ensaio da proveta de 100 ml de capacidade por um tubo vertical de 1,5 m de altura ou de um tubo 
inclinado com 5 m de comprimento, ambos com cordões de pré-esforço no seu interior [5].

1.2.2.2.  Alterações  efectuadas  recentemente  na  sequência  das  inspecções  e  investigações 

realizadas.

Após as inspecções referidas anteriormente, foi publicado em 1996 o “Concrete Society Technical 
Report – TR47”, intitulado “Durable Grouted Post – tensioned Concrete Bridges”.

A elaboração do “Technical Report” teve uma grande colaboração da industria do pré-esforço através 
de  um  grupo  de  trabalho  e  na  sequência  dessa  publicação  foi  levantada  a  moratória  referida 
anteriormente permitindo-se de novo este tipo de construção, embora se mantivesse a interdição de 
construção com segmentos pré-fabricados com cabos interiores.

A estratégia adoptada no ano de 1996, incluiu um conjunto de medidas para melhorar as práticas 
usualmente utilizadas, abrangendo pormenores do projecto, mão de obra e propriedades dos materiais. 
Foi introduzida a utilização de bainhas continuas resistentes à corrosão, especificações para a calda e 
procedimentos para assegurar o enchimento das bainhas e a saída do ar. Foi também etabelecido um 
plano de certificação (certification scheme for supply and installation of post-tensioning systems), pelo 
U.K. CARES (Certification Authority for Reinforcing Steels) como garantia de que neste trabalho 
apenas está envolvido pessoal qualificado e treinado.

Referem-se os principais requisitos considerados:

a) Bainhas: dentro da estratégia de garantir protecção a vários níveis é necessário que o 
sistemas das bainhas seja selado e constituído por polietileno ou polipropileno, de 
modo que não se deixe um simples item isolado como protecção dos aços de pré-
esforço  contra  a  corrosão.  Na  altura  os  sistemas  de  bainhas  plásticas  estavam  a 
aparecer  e  algumas  das  existentes  no  mercado não  satisfaziam completamente  os 
ensaios  de  permeabilidade  ao  ar  e  de  espessura  de  parede.  Actualmente,  existe 
disponível no mercado, pelos fornecedores dos sistemas de pré-esforço, um conjunto 
de bainhas e acessórios de acordo com as normas.

Estes sistemas de bainhas são vistos como uma protecção complementar do aço de 
pré-esforço, além da protecção primária conferida por uma camada espessa e densa de 
betão envolvente e a calda de cimento em contacto com o aço.

b) Materiais para injecção com calda: o reconhecimento de problemas como a exsudação 
e a estabilidade da calda que resultaram em deficiências na injecção (com vazios), 
levaram à introdução de uma categoria especial da calda com maiores exigências.

Os critérios de aceitação, no Reino Unido, estão em revisão para os seguintes valores:

Exsudação: 1 ensaio isolado < 1%; média de 4 ensaios consecutivos < 0,3%;

Variação de volume: entre 0% e +5%;

Fluidez: < 25 seg. e > 10 seg. à saída da bainha.

O mais importante é o requisito de que a exsudação deve ser inferior a 0,3%.

c) Ensaios: o novo ensaio de exsudação e estabilidade é fundamental para a composição 
da calda. O ensaio do tubo vertical de 1,5 m de altura é o indicado como preferível 
devido à sua mais fácil execução em obra para verificação. Este ensaio tem em conta 
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o “efeito de torcida” (wick effect), devido à presença dos cordões de aço no interior da 
calda.

A substituição do ensaio anterior (proveta de 100 ml, só com calda), foi proposta após 
estudos  com injecções  em bainhas  transparentes  com cordões  de  aço,  em que  se 
verificava a ocorrência de maior exsudação do que no ensaio clássico e se pôs em 
evidência  o  diferente  comportamento  das  caldas  no  processo real  de  injecção e  a 
importância da fluidez não ser demasiado líquida.

Como conclusão refere-se que, a estratégia para melhoria, desenvolvida no Reino Unido em 1996 se 
mantém actualmente,  apesar  do acerto  de  alguns parâmetros  de  acordo com os  desenvolvimentos 
feitos noutros países [5].

O presente trabalho pretende quantificar a exsudação através de diferentes métodos: o ensaio do tubo 
vertical de 1,5 m de altura e o ensaio com provetas de 100 ml e 300 ml; utilizar-se-ão caldas de dois 
tipos distintos: Tipo 1 (cimento + água) e Tipo 2 (cimento + água + adjuvante superplastificante) e 
com razões A/C variáveis, para posterior análise dos resultados obtidos.
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CAPÍTULO 2
ENSAIOS NORMALIZADOS

2.1. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO

Apresenta-se  uma  descrição  sumária  dos  principais  ensaios  utilizados  nas  caldas  de  injecção  das 
bainhas  de  pré-esforço,  para  determinação  das  propriedades  interessadas  a  este  trabalho.  Os 
correspondentes métodos de ensaio encontram-se descritos pormenorizadamente na norma NP EN 445 
[2].

Para cada ensaio indicam-se os valores especificados na norma NP EN 447 [6], para as caldas de 
injecção correntes.

Para  além  destes  ensaios  (rotineiros),  descrever-se-á  um  ensaio  especial:  trata-se  do  ensaio  de 
injectabilidade na coluna de areia, normalizado em França através da norma NF P 18-891 – Produits 
pour injections dans des structures en béton – Essai d’injectabilité à la colonne de sable en milieux sec 
et humide [4].

Descreve-se também os ensaios propostos no Boletim Nº 20 da FIB [7] como substitutos dos ensaios 
de  exsudação  previstos  na  NP  EN 445  [2].  Estes  ensaios,  com  ligeiras  alterações  vieram  a  ser 
consagrados  recentemente  na  normalização  europeia,  já  no  decurso  da  parte  final  deste  trabalho, 
através da referida norma NP EN 445 [3], versão de 2008. Faz-se igualmente a descrição resumida 
destes novos ensaios constantes da NP EN 445 – 2008 [3].

2.2. ENSAIO DE FLUIDEZ

Para  realizar  este  ensaio,  estão  consagrados  na  norma  NP EN 445  [2]  dois  métodos  de  ensaios 
alternativos: o método do cone (Marsh) e o método de imersão.

2.2.1. MÉTODO DO CONE

Este ensaio consiste na determinação do tempo necessário, em segundos, para que se escoe um volume 
de 1 litro de calda através do orifício do cone, com um diâmetro de 10 mm. Na Figura 1.1 encontra-se 
representado o cone normalizado para este ensaio. O volume de calda introduzido no cone é de cerca 
de 1,7 litros, sendo esta passada por um peneiro de malha quadrada de abertura 1,5 mm, durante a 
introdução (peneiro posicionado sobre o cone) [2].
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Figura 2.1 – Cone para o ensaio de fluidez

O resultado do ensaio, a fluidez medida, depende das condições de escoamento da calda através do 
orifício inferior de 10 mm de diâmetro.

A norma NP EN 447 especifica os seguintes limites para os resultados dos ensaios:

 t ≤ 25 segundos, imediatamente após a mistura, 30 minutos após a mistura ou no fim 
do período de injecção; este limite poderá ser alargado até 50 segundos para caldas de 
injecção preparadas em misturadoras com elevada velocidade de rotação.

 t ≥ 10 segundos, à saída da bainha.

2.2.2. MÉTODO DE IMERSÃO

Consiste na medição do tempo necessário (em segundos), para que um corpo metálico cilíndrico – 
imersor, com diâmetro de 58,2 mm desça através da calda, colocada dentro de um tubo cilíndrico, 
também metálico, com um diâmetro de 62 mm, ligeiramente superior ao do imersor (1,9 mm de folga 
em todo o contorno). [2]

O conjunto do dispositivo que permite determinar o tempo de imersão encontra-se representado na 
Figura 2.2.
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Figura 2.2. – Dispositivo para determinação do tempo de imersão

A medida da fluidez determinada neste ensaio depende das condições de escoamento da calda da parte 
inferior para a parte superior do imersor, à medida que este desce no tubo. O escoamento processa-se 
através  da  folga  existente  em todo o  contorno  entre  o  imersor  e  o  tubo.  Verifica-se  assim,  uma 
semelhança com as condições reais de injecção das caldas, cujo escoamento se processa através da 
folga existente entre o cabo (conjunto de cordões) e a bainha.

A Norma NP EN 447, especifica os seguintes limites para o resultado dos ensaios:

 t ≥ 30 segundos, imediatamente após a mistura à saída da bainha

 t ≤ 80 segundos, 30 minutos após a mistura ou no fim do período de injecção; este 
limite  pode ser  elevado para  200 segundos para  caldas  de  injecção preparadas  em 
misturadoras com elevada velocidade de rotação.

2.3. ENSAIO DE EXSUDAÇÃO

Este ensaio consiste em medir a quantidade de água que reflui à superfície de uma calda que foi  
deixada em repouso, tendo sido impedida qualquer evaporação.

A realização deste ensaio é feita com uma proveta cilíndrica de 100 mililitros de capacidade, graduada 
em mililitros (ml), com diâmetro de 25 milímetros e altura de 250 milímetros. Verte-se entre 95 ml a 
100 ml de calda na proveta, registando-se o nível superior da calda (v) sem considerar o menisco.
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 Ao fim de 3 horas mede-se a quantidade de água à superfície da calda (v1), tendo evitado qualquer 
evaporação de água (p. ex. tapando a proveta com uma rolha de borracha). A quantidade de água 
exsudada ao fim de 3 horas,  que constitui  o  resultado do ensaio,  é  expressa  em percentagem do 
volume inicial da calda:

%100
0

1 ×=
v

v
Exsudação   (1.1)

Em alternativa o ensaio poderá ser realizado com uma proveta cilíndrica transparente de diâmetro 
50mm, com altura de 200 mm com a graduação em milímetros (mm). Neste caso verte-se calda na 
proveta até a uma altura de cerca de 150 mm, registando-se a altura inicial (h) e passadas 3 horas 
mede-se a água à superfície da calda (h1). Nas mesmas condições de ensaio referidas anteriormente, o 
resultado obtém-se através de:

%1001 ×=
h

h
Exsudação   (1.2)

A norma NP EN 447 [6],  refere  que a  exsudação deve ser  suficientemente  baixa para  impedir  a 
sedimentação e a segregação da calda,  especificando o limite superior  de 2% para o resultado do 
ensaio.

Relativamente à técnica de execução deste ensaio refere-se, como nota, que neste trabalho, em virtude 
das dificuldades de precisão das leituras efectuadas nas provetas para medir a quantidade de água à 
superfície da calda, utilizou-se outra técnica que consiste em: ao fim de 3 horas, absorver a água 
exsudada  com  um  papel  de  filtro  seco,  previamente  tarado,  e  por  pesagem  deste  determinar  a 
quantidade de água exsudada. Utilizando uma balança de leitura digital com precisão 0,01 gramas e 
com possibilidade de taragem a zero, verificou-se que este procedimento é bastante prático e mais 
preciso [1].

2.4. ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

A norma NP EN 445 prevê que esta determinação se possa fazer através de dois tipos de provetes:

a) Provetes prismáticos: a resistência à compressão de caldas de injecção é determinada 
nestes ensaios por intermédio de provetes prismáticos de 4x4x16 cm³. A forma dos 
provetes, o equipamento utilizado e a técnica de ensaio é idêntica à da norma NP EN 
196-1:  Métodos  de  ensaio  de  cimentos  –  Parte  1:  Determinação  das  resistências 
mecânicas. A técnica do ensaio apenas difere da NP EN 196 – 1 no enchimento dos 
moldes devido à fluidez da calda de injecção. Neste ensaio a calda é simplesmente 
vertida no molde de uma só vez (nos ensaios de cimentos a argamassa é colocada em 
2 camadas e compactada).

A determinação da resistência à compressão (tensão de rotura por compressão) é feita 
sobre meios prismas obtidos a partir da rotura por flexão dos prismas 4x4x16 cm³, 
em conformidade com a norma NP EN 196 -1.

b) Provetes cilíndricos: a resistência à compressão das caldas de injecção é determinada 
por ensaio dos provetes cilíndricos (usados no ensaio de variação de volume) Para 
este ensaio, cada provete é preparado por corte do cilindro junto da sua face superior e 
depois por rectificação das duas faces até à obtenção de um provete com a espessura 
de 80 mm (diâmetro de 100 mm).
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A resistência à compressão Rc é dada em MPa e é dada por:

A

Fc
Rc = ,    (1.3)

 em que Fc é a carga de rotura em N e A a área da secção de compressão em mm².

A norma NP EN 447 especifica que a resistência à compressão das caldas de injecção, determinada em 
provetes prismáticos ou cilíndricos referidos anteriormente, não deve ser inferior a 30 MPa aos 28 
dias, ou a 27 MPa aos 7 dias, nos casos em que se pretenda estimar a resistência provável aos 28 dias, 
a partir da resistência aos 7 dias.

A norma NP EN 447 [6] refere a possibilidade de serem usados cubos para determinar a resistência à 
compressão, devendo a máxima dimensão da aresta ser de 100 mm. Neste trabalho foi usada esta 
possibilidade. Os cubos tinham as dimensões de 100 x 100 x h mm3

A resistência à compressão é calculada como indicado anteriormente.

2.5. ENSAIO DE INJECTABILIDADE NA COLUNA DE AREIA

O ensaio  descrito  na  norma NF P 18-891 [4],  consiste  em injectar  a  calda a  testar,  sob  pressão 
constante,  num tubo de plástico ou acrílico transparente  (coluna)  cheia de  areia  calibrada,  que se 
mantém na posição vertical. Neste trabalho utilizou-se uma coluna em acrílico e a areia calibrada foi 
substituída por esferas de aço calibradas com o diâmetro de 5,6 mm por serem mais práticas de usar e 
mais económicas, visto que a areia calibrada não pode ser reutilizada. Esta utilização foi já validada 
com ensaios comparativos em trabalho anterior.

O esquema com as condições de ensaio encontra-se indicado na Figura 2.3

Figura 2.3 – Esquema do ensaio de injectibilidade na coluna de areia

13



Caldas de injecção cimentícias para bainhas de pré-esforço – estudo da sua estabilidade

Neste  trabalho,  para  além  da  medição  do  tempo  de  enchimento  da  coluna,  que  é  o  resultado 
fundamental  do  ensaio,  também  se  procedeu  à  medição  do  caudal  de  calda  instalado  após  o 
enchimento da coluna, encarado como resultado secundário, mas com a intenção de confirmação do 
resultado do ensaio normalizado.

2.6. NOVOS ENSAIOS DE EXSUDAÇÃO (BOLETIM Nº 20 DA FIB)

Estes novos ensaios para a determinação da exsudação das caldas de injecção estão descritos nos 
anexos B1 e B2 do boletim Nº 20 da FIB, designando-se por “ensaio do tubo inclinado” e “ensaio do 
tubo vertical” [7].

A sua  criação é  justificada  por  representarem melhor  as  condições  reais  no interior  das  bainhas, 
recomendando-se  que os ensaios  em vigor (provetas simples de plástico ou vidro) deixem de ser 
realizados. Estes novos ensaios realizam-se com um tubo inclinado e com um tubo vertical, contendo 
cordões  de  pré-esforço  como  os  usados  “in  situ”.  A  presença  destes  cordões  de  aço  permite  a 
passagem de qualquer água exsudada, que sobe até à superfície, sendo este efeito destabilizador, a 
principal diferença relativamente aos ensaios das provetas, que se verificou falharem na identificação 
de caldas potencialmente instáveis.

O primeiro ensaio deste tipo a ser criado foi o ensaio do tubo inclinado, desenvolvido no LCPC, em 
França. O ensaio do tubo vertical, foi desenvolvido posteriormente, no projecto “QA of grouting” da 
BRITE Euram. Trata-se de um ensaio simples, rápido e económico.

O Boletim Nº 20 da FIB referia que paralelamente, continuam a ser desenvolvidos ensaios alternativos 
a estes dois, com o intuito de se conceber um ensaio mais simples, que consiga distinguir entre uma 
calda de boa e uma calda de má qualidade. Os principais especialistas de pré-esforço estão a realizar 
ensaios de prova de eficiência para comparar os diferentes ensaios, sendo possível que num futuro 
próximo se possa introduzir um ensaio mais simples de exsudação/estabilidade. Até lá serão usados os 
dois ensaios mencionados.

2.6.1. ENSAIO DO TUBO INCLINADO

As condições de realização deste ensaio encontram-se apresentadas na Figura 2.4. O ensaio é realizado 
num tubo transparente de PVC com um diâmetro de cerca de 80 mm, inclinado cerca de 30º, com um 
comprimento de 5 m, devidamente apoiado e com doze cordões de pré-esforço instalados no seu 
interior, materializando um cabo de pré esforço.

Figura 2.4 – Esquema do ensaio com o tubo inclinado
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Após a injecção da calda pela extremidade inferior, é feita a purga pela extremidade superior; esta é 
fechada  e  verifica-se  a  manutenção  da  pressão  durante  o  tempo  estabelecido,  fechando-se 
posteriormente a entrada inferior para concluir a operação de injecção.

De seguida, fazem-se as medidas dos níveis de água e ar no topo do tubo a partir do instante zero (logo 
após o final da operação de injecção) até 24 horas, depois.

O resultado é considerado satisfatório se a quantidade de água e ar exsudados, ao fim de 3 horas em 
repouso for inferior a 0.3%. Este limite deve ser o mesmo ao fim de 24 horas em repouso.

Está prevista a possibilidade de se realizar simultaneamente o ensaio com um segundo tubo idêntico e 
nas mesmas condições para se testar a reinjecção, quando esta estiver prevista ser utilizada na obra. 
Nesta situação, o segundo tubo é injectado como o primeiro e após a conclusão da injecção, ao fim do 
tempo estabelecido para a reinjecção (normalmente entre 30 minutos e 2 horas), é feita a reinjecção, 
registando-se quer antes, quer depois, os níveis de ar e água no topo do tubo (até 24 horas após a 
reinjecção).

Chama-se  a  atenção  para  o  significado genérico  com que  é  utilizado  o  termo “reinjecção”  neste 
documento  da  FIB,  abrangendo qualquer  nova  injecção  realizada  posteriormente  a  uma primeira. 
Note-se  que  a  norma NP EN 446 [8]  faz  a  distinção   entre  “pós-injecção”  e  “reinjecção”  como 
injecções  posteriores  a  uma  primeira,  realizadas  antes  ou  depois  da  presa  da  calda  original, 
respectivamente.

2.6.2. ENSAIO DO TUBO VERTICAL

O ensaio é realizado com um tubo de material transparente com diâmetro interior de 60 mm 100 mm, 
com um comprimento de 1,5m e com a extremidade inferior tapada.

Coloca-se o tubo na posição vertical, com a extremidade aberta para cima, fixando-o rigidamente de 
modo a não sofrer movimentos ou vibrações. Instalam-se no seu interior os cordões de aço de pré-
esforço, com 1,40 m de comprimento, diâmetro individual de cerca de 16 mm (0,6”),  em número 
suficiente para encher cerca de 30% da secção transversal do tubo (n ×d² = 0,3 d²tubo).

Enche-se o tubo com calda continuamente até uma altura h0,  cerca de 10 mm acima do topo dos 
cordões,  vertendo-se  directamente a  calda para o  interior  do tubo ou através de  um tubo auxiliar 
(tremie), tapando no final a extremidade superior para impedir a evaporação.

Considerando a origem de contagem do tempo o final de enchimento do tubo com calda, registam-se a 
altura da calda hg em intervalos de 15 minutos até perfazer 1 hora e depois em intervalos de 30 
minutos até não haver alteração em 3 leituras consecutivas. Ao mesmo tempo que se fazem as leituras 
das alturas da calda hg também se regista a altura da água hw.

A exsudação é dada por:







× %100

0h

hw
   (1.4)

A variação de volume por:

%100..
0

0 ×
−

=
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   (1.5)
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Tal como no ensaio anterior, a exsudação deverá ser inferior a 0,3% ao fim de 3 horas e também ao 
fim de 24 horas.

Quanto à variação de volume, os  limites  estabelecidos  são de +5% e –0,5% (expansão até  5% e 
retracção até 0,5%).

O ensaio do tubo inclinado é indicado para ensaios de prova ou para aprovação de sistemas de pré-
esforço, podendo também ser usados como ensaios de conformidade em obras de grande dimensão.

O ensaio do tubo vertical é de mais simples realização, sendo indicado para os ensaios “in situ” (um 
ensaio por cada meio dia, como ensaio de recepção).

O Boletim Nº 20 da FIB refere que nos EUA e na ETAG (European Technical Approval Guideline) 
está já especificado um ensaio com um tubo vertical de comprimento 1 metro, com apenas um cordão 
de aço no interior. Ainda não se sabe se o ensaio é tão eficiente como os dois anteriores.

2.7. NOVOS ENSAIOS DE EXSUDAÇÃO PREVISTOS NA NP EN 445 –  2008

Importa referir que quando a nova versão da NP EN 445 [3] foi publicada, já o presente trabalho tinha 
sido iniciado. Esta publicação vem de encontro ao que se pretende estudar neste trabalho, forçando o 
abandono dos métodos anteriormente usados para a medição da exsudação (provetas), passando esta, 
agora, a ser determinada com os novos ensaios previstos na referida norma. 

2.7.1. ENSAIO DO TUBO INCLINADO

Este ensaio serve para determinar a exsudação e a estabilidade volumétrica de caldas em tamanho real 
e inclui o efeito de filtração dos cordões. O ensaio consiste em medir a quantidade de água e ar que 
fica na superfície da calda em que a evaporação é impedida.

Para a realização deste ensaio, a norma prevê o uso de 2 tubos transparentes de plástico ou acrílico, de 
aproximadamente  80  mm  de  diâmetro  e  5  m  de  comprimento,  equipados  com  tampas  nas 
extremidades com dispositivo de admissão da calda na parte inferior e dispositivo da saída na parte 
superior. Os tubos e as tampas devem ser capazes de suportar a pressão da calda. Prevê também a 
existência de 2 cabos com 12 cordões de aço para pré-esforço. Cada um com 15 – 16 mm de diâmetro 
e  com  5  m  de  comprimento  aproximadamente,  para  se  adaptarem  à  justa  entre  as  tampas  das 
extremidades das tubos e a existência de um termómetro.

Os dois tubos são fixados nos seus suportes a fim de evitar flechas perceptíveis, com uma inclinação 
de (30 ± 2)º em relação a uma linha horizontal de referência. Os cabos são instalados no interior de 
cada tubo e por fim devem ser selados.

Injecta-se a calda no tubo 1 a partir da extremidade inferior, fechando-se a válvula quando a calda sair 
no dispositivo de saída da parte superior com a mesma consistência que a calda que entra pela parte 
inferior. Quando esta verificação ocorrer, não se injecta mais calda e dá-se por concluída a injecção de 
calda no tubo 1. Deve-se medir os níveis de ar, de água e de qualquer outro líquido no cimo da calda. 
Devem ser feitas pelo menos 4 medições dos níveis entre 0 h e 24 h após ter acabado a injecção, com 
uma medição exactamente antes de começar a reinjecção do tubo 2.

A injecção do tubo 2 é feita ao mesmo tempo que a do tubo 1, utilizando o mesmo procedimento e 
mistura. No momento especificado para a reinjecção, ou se não especificado, 30 minutos depois, abrir 
as válvulas dos dispositivos de entrada e de saída, accionar a bomba de injecção e medir o tempo de 
escoamento da calda de novo.
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Assim todo o liquido acumulado no topo será substituído por calda. A válvula é fechada assim que a 
calda se escoe pela parte superior do tubo, terminando assim a reinjecção do tubo 2.

Figura 2.5. – Montagem do tubo inclinado

2.7.2. ENSAIO COM MECHA (TUBO VERTICAL)

Este ensaio determina a variação de volume e a exsudação. A exsudação é medida pelo volume de 
água que permanece na superfície da calda deixada em repouso e com a evaporação impedida.

Coloca-se o tubo transparente, com 60 mm a 80 mm de diâmetro interno e 1 m de comprimento, na 
posição vertical  com a extremidade aberta  para  cima.  Deve-se  assegurar  uma fixação rígida para 
impedir qualquer movimento ou vibração.

O cabo deve ser instalado no tubo, assegurando que está firmemente apoiado na base e centrado.

A calda deve encher o tubo com caudal constante de forma a assegurar que não se introduz ar. O tubo 
deve ser cheio até uma altura, h0, 10 mm acima do topo do aço. A parte superior do tubo deve ser 
selada para evitar a evaporação. A temperatura da calda e do ambiente deve ser registada. Deve-se 
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Legenda:

1 – Saída e válvula de paragem        4 – Tubo transparente
2 – Ar                                                 5 – 12 fios de aço de pré-esforço
3 – Água                                            6 – Injecção de calda
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registar a altura da calda, hg, e a altura da água exsudada a intervalos de 15 min na primeira hora e 
subsequentemente às 2 h, 3 h e 24 h.

Figura 2.6 – Montagem do tubo vertical

A exsudação das caldas de injecção deve ser suficientemente baixa para evitar excessiva segregação e 
sedimentação dos materiais das caldas.

Quando  determinada  de  acordo  com  o  método  do  tubo  vertical,  a  média  de  três  resultados  de 
exsudação não deve exceder 0,3 % do volume inicial da calda de injecção, após 3 h de repouso.

Quando determinada de acordo com o método do tubo inclinado, a exsudação não deve exceder 0,3% 
do volume inicial da calda de injecção, após 3 h de repouso.

2.8. NOVOS ENSAIOS DE MEDIÇÃO DA FLUIDEZ PREVISTOS NA NP EN 445 –  2008

Nesta nova versão da NP EN 445 [3] está previsto um novo ensaio de medição da fluidez da calda. 
Enquanto que na versão anterior a fluidez podia ser medida indiferentemente através do método do 
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Legenda:

1 – Selagem                      4 - Calda
2 – Ar                                5 – Tubo transparente
3 – Água                           6 – Cabo, fios ou varão
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cone ou do método de imersão, na nova versão prevê-se a utilização do método do cone em geral 
(excluindo caldas tixotrópicas), e o método de espalhamento para as caldas tixotrópicas.

2.8.1. ENSAIO (MÉTODO) DE ESPALHAMENTO DA CALDA

Este  ensaio  mede  a  fluidez  das  caldas  tixotrópicas.  A  fluidez  é  medida  pelo  diâmetro  da  calda 
espalhada numa superfície plana após um período fixado.

Para a realização deste ensaio é necessário, fundamentalmente:

a) Placa de vidro ou aço polido com, pelo menos, 300 mm de diâmetro.

b) Molde rígido de aço ou plástico com 39 mm de diâmetro interno e 60 mm de altura.

O ensaio de espalhamento deve ser  realizado sobre uma placa horizontal.  e que as superfícies do 
molde e da placa estão limpas e ligeiramente húmidas. Se for necessário, aplicar um filme fino dum 
gel (p. ex. vaselina) sobre os bordos do molde em contacto com a placa de forma a evitar perda de 
calda quando do enchimento do molde. Este deve ser colocado sobre a placa e impedido de deslizar. 
Deve ser  enchido lentamente  com calda até  que o nível  desta  atinja  o  bordo superior  do molde. 
Quando isso se concretizar o molde deve ser levantado uniformemente da placa e mantê-lo acima do 
espalhamento no máximo 30 s antes de o retirar. O espalhamento deve ser medido em duas direcções 
perpendiculares.  Deve  ser  indicado  como diâmetro  do  espalhamento,  em mm,  a  média  das  duas 
medições em direcções perpendiculares.

Figura 2.7 – Ensaio do espalhamento da calda
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Legenda:

1 – Cilindro (tubo de aço ou de plástico)
2 – Placa lisa
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CAPÍTULO 3
ANÁLISE EXPERIMENTAL 
ENSAISOS REALIZADOS NO LEMC

3.1. INTRODUÇÃO

Os estudos realizados no LEMC incidiram sobre caldas cimentícias, com diferentes constituintes (com 
ou sem adjuvantes) e com diferentes valores da relação A/C. Foram feitos ensaios de medição da 
fluidez pelos dois métodos existentes na normalização europeia – ensaio do cone e ensaio de imersão – 
e de seguida a sua injecção na coluna de areia para medição da injectabilidade. Fizeram-se também os 
ensaios para a medição da exsudação e da resistência à compressão das caldas.

Todos  os  ensaios  supra  referidos,  exceptuando  o  ensaio  de  injectabilidade  na  coluna  de  areia, 
encontram-se normalizados na norma NP – EN 445 [2].

O ensaio de injectabilidade na coluna de areia encontra-se normalizado, como referido anteriormente, 
na norma francesa NF P 18-891 [4], destinando-se a ser aplicado a todos os produtos de reparação por 
injecção nas estruturas de betão.

3.1.1. EFEITO DOS ADJUVANTES

De acordo com a Norma Portuguesa NP ENV 206 - 1 [9], adjuvante é definido como um “produto que 
é adicionado em pequenas quantidades referidas à massa do cimento, antes ou durante a amassadura 
ou numa operação adicional de amassadura, provocando as modificações requeridas das propriedades 
normais”. Quanto aos requisitos básicos para a composição do betão, esta mesma norma indica que a 
“quantidade  total  de  adjuvantes  na  composição,  quando  utilizados,  não  deve  exceder  50g/kg  de 
cimento e não convém que seja inferior a 2g/kg de cimento”.

A classificação  dos  diferentes  tipos  de  adjuvantes  é  feita  com base  na  acção  principal  sobre  as 
propriedades tecnológicas do betão e não na sua natureza físico-química [10]. Assim, tendo em conta a 
função principal de cada adjuvante, a Especificação nº 374 do LNEC (LNEC E 374), “adjuvantes para 
argamassas e betões – características e verificação da conformidade” [11], define os seguintes tipos de 
adjuvantes:  a)  redutor  de  água/plastificante,  b)  redutor de  água de alta  gama/superplastificante,  c) 
retentor  de  água,  d)  introdutor  de  ar,  e)  acelerador  de  presa,  f)  acelerador  de  endurecimento,  g) 
retardador  de  presa  e  h)  hidrófugo.  Foi  entretanto  publicada  a  norma NP EN 934 –  2  [12],  que 
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regulamenta  a  nível  europeu  a  normalização  sobre  adjuvantes,  mantendo  a  classificação  dos 
adjuvantes constante da LNEC E 374.

Tattersal  e  Banfill  [13]  consideram que  as  classes  de  adjuvantes  que  verdadeiramente  afectam a 
reologia  do  betão  fresco  são  os  plastificantes,  superplastificantes  e  os  introdutores  de  ar.  Os 
aceleradores  e  retardadores  também  têm  interesse  porque  afectam  a  hidratação  do  cimento  nas 
primeiras idades e por conseguinte conduzem a alteração das características reológicas, com o tempo.

A  análise  do  efeito  dos  adjuvantes  cingir-se-á  essencialmente  aos  adjuvantes  do  tipo 
superplastificantes.

Para  recordar  o  mecanismo de  acção  destes  adjuvantes  começa-se  por  referir  que  os  adjuvantes 
plastificantes, superplastificantes e introdutores de ar são substancias tensio-activas, isto é, capazes de 
modificar a tensão superficial do dissolvente (água). As suas moléculas são alongadas, com uma parte 
hidrófila e outra hidrófoba. A extremidade hidrófila é geralmente formada por grupos carboxílicos 
(COO¯) ou sulfónicos (SO3¯). A extremidade hidrófoba pode ser constituída por uma cadeia alquílica 
simples mais ou menos ramificada, podendo conter núcleos benzénicos, linhossulfónicos, naftalénicos, 
melamínicos, etc. [14]

Nas Figuras 3.1 e 3.2 [3], representam-se esquemas elucidativos do mecanismo de acção deste tipo de 
adjuvantes. Na Figura 3.1 está ilustrado o efeito dispersante destes adjuvantes, pois ao adicionar um 
agente plastificante à água, este é adsorvido pela superfície das partículas de cimento provocando a 
desfloculação  dos  grãos  de  cimento  que  estavam associados  devido  à  acção  dos  meniscos  de  ar 
provocados pelo ar incluído entre os grãos. Esta dispersão das partículas de cimento devida à repulsão 
electrostática entre as partículas, é acompanhada da expulsão do ar aprisionado. Na Figura 3.2 está 
ilustrado o efeito  redutor  de  água destes  mesmos adjuvantes,  pois  quando não há plastificante,  a 
quantidade de água necessária para a mobilidade das partículas é grande e ao adicionar o plastificante 
as partículas repelem-se, não sendo necessária para a sua mobilidade a água que fica livre entre elas, 
podendo as distâncias entre as partículas reduzirem-se, sendo dispensada a água em excesso.

        

Figura 3.1 – Efeito dispersante dos plastificantes.
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(a) – Sem plastificante – partículas             (b) – Com plastificante – partículas de
          de cimento floculadas                                 cimento dispersas
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Figura 3.2 – Efeito redutor de água dos plastificantes.

Por fim, refere-se que a adsorção das moléculas de adjuvante pelos grãos de cimento retarda o seu 
contacto com a água, promovendo um atraso na precipitação dos primeiros componentes hidratados, e 
consequentemente, a acção dispersante do adjuvante provoca o efeito secundário de retardar a presa 
[10].

O mecanismo da acção dos super plastificantes é idêntico ao dos plastificantes,  mas mais intenso. 
Tratam-se normalmente de polímeros sintéticos, com capacidade de dispersão muito superior à dos 
plastificantes, não havendo distinção na adsorção pelos componentes principais do clinquer, o que não 
acontece nos plastificantes, para os quais o C3A tem uma capacidade de adsorção bastante maior do 
que os restantes componentes (C3S, C2S, C4AF).

3.2. PRIMEIRA FASE DE ENSAIOS

Os trabalhos de laboratório iniciaram-se com a realização de amassaduras do Tipo 1 (cimento + água) 
e do Tipo 2 (cimento + água + adjuvante), com diferentes razões de A/C. Para as composições Tipo 1 
e Tipo 2, determinou-se a fluidez das caldas com diferentes razão A/C, através dos ensaios de cone e 
de imersão, escolhendo-se composições com igual fluidez no ensaio do cone e no ensaio de imersão, 
para estudo posterior da sua injectabilidade.

3.2.1. CONSTITUINTES DAS CALDAS

As caldas utilizadas neste estudo eram constituídas por:

a) Cimento: Secil CEM I – 42,5 R, proveniente de uma mesma moagem.

b) Água: De acordo com a NP EN 1008 – Água de amassadura para betão, a água potável é 
considerada adequada para o fabrico de betão, não sendo necessário realizar ensaios ( a água 
potável, ou água da rede, é suposta satisfazer os requisitos da norma).

c) Adjuvante superplastificante SIKA VISCOCRETE 3003.

De acordo com a ficha técnica 1.40 da publicação SIKA – edição de Julho de 2007 – Sika® 
ViscoCrete® 3003 [15] é um superplastificante da terceira geração para betão e argamassa. 
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(a) – Sem plastificante – grande quantidade         (b) – Com plastificante – as partículas repelem-se
   de água necessária para a mobilidade                  e a água que fica livre entre elas não é 
   das partículas                                                         necessária para a sua mobilidade, podendo
                                                                                  ser dispensada (menor distância entre 
                                                                                  partículas)
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Cumpre os  requisitos  da  Norma EN 934-2:  T3.1/3.2 [12]  como forte  redutor  de  água ou 
superplastificante.
Sika® ViscoCrete® 3003 actua sobre as partículas do ligante por dois mecanismos principais: 
adsorção superficial e efeito espacial. Ambos concorrem para um efeito dispersante intenso, 
permitindo uma elevada redução da água de amassadura, à base de uma solução aquosa de 
policarboxilatos modificados, destinados a melhorar as resistências iniciais e finais do betão 
através da forte redução do factor A/C, com dosagens recomendadas de 0,6% a 1,5% do peso 
do cimento. É recomendada a sua adição à água de amassadura antes da sua mistura com o 
cimento.

Também é recomendado para caldas de injecção, permitindo reduzir fortemente a água de 
amassadura  e  aumentar  a  fluidez,  diminuindo as  tendências  para  exsudação e  retracção e 
aumentando as resistências mecânicas.

No que respeita à dosagem para as caldas de injecção é recomendado, em geral, a partir da 
dosagem de 1% do peso do cimento (cerca de 0,8 litros/100 kg de cimento, visto que tem 
massa volúmica de 1,20 ± 0,02 kg/dm3).

A dosagem de 1% é uma dosagem em massa, relativamente à massa de cimento.

3.2.2. REALIZAÇÃO DAS AMASSADURAS

A amassadura da calda foi efectuada dentro de um balde de plástico com 40 litros de capacidade. 
Como agitador de hélice utilizou-se uma vareta de agitação acoplada a um berbequim “BOSH”, refª 
PBH 200 RE com duas velocidades  de rotação:  a  inferior,  de  450 rot/min e  a  superior,  de  1100 
rot/min. O cimento utilizado foi cimento Secil CEM I – 42,5 R.

As condições de amassadura do Tipo 1, foram:

 O recipiente foi previamente molhado;

 Colocação da água dentro do balde;

 Adição do cimento e simultaneamente agitar a mistura (água + cimento), com a velocidade 
mais rápida que a misturadora permite (1100 rot/min);

As condições de amassadura do Tipo 2, foram:

 O recipiente foi previamente molhado;

 Colocação da água dentro do balde;

 Colocação do adjuvante na água; agitação durante 30 segundos em velocidade inferior (450 
rot/min);

 Sem interrupção da agitação,  adicionar  o  cimento,  passando para a velocidade de rotação 
máxima (1100 rot/min), por um período de 3 minutos.

3.2.3. DETERMINAÇÃO DA FLUIDEZ

Após a realização da amassadura da calda realizaram-se os ensaios do cone e de imersão, previstos na 
EN 445 [2], registando-se os tempos obtidos para a calda Tipo 1 e para a calda Tipo 2.
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Quadro 3.1 – Resultados da 1ª fase de ensaios

Composição Tipo
Relação 

A/C

Fluidez
E. Cone 

t(s)
E. Imersão 

t(s)

Composição 1 (Cimento
+Água)

0,50 10,07 21,31
0,48 11,00 32,63
0,46 13,03 45,22
0,44 19,25 72,00
0,43 22,37 86,10

Composição 2 (Cim.+água
+adj.)

0,42 10,71 15,12
0,40 12,78 19,81
0,38 15,75 23,41
0,36 26,82 40,32
0,34 33,43 45,87
0,33 42,57 57,75
0,32 67,53 91,50

Com base nestes resultados, elaboraram-se as figuras 3.3 e 3.4 que relacionam a fluidez medida pelo 
ensaio do cone ou pelo ensaio de imersão, com a razão A/C.

Relação ensaio do cone - Razão A/C
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Figura 3.3 – Relação da fluidez através do ensaio do cone e a razão A/C das caldas
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Relação Ensaio de Imersão - Razão A/C
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Figura 3.4 - Relação da fluidez através do ensaio de imersão e a razão A/C das caldas

Após a análise atenta dos gráficos, foram escolhidas caldas com fluidez semelhante no ensaio do cone 
e também caldas com fluidez semelhante no ensaio de imersão, que se resumem no Quadro 3.2 e 
Quadro 3.3.

Quadro 3.2 – Correspondência das caldas com fluidez semelhante: medidas pelos ensaios do cone e de imersão

Ensaio de 
medição da 

fluidez
Caldas do Tipo 1 

(cim. + água)
Caldas do Tipo 2  (cim. 

+ água + adj.)

Ensaio do 
cone

A/C = 0.48 A/C = 0,42
A/C = 0.46 A/C = 0,40
A/C = 0.45 A/C = 0,38
A/C = 0.43 A/C = 0,36

Ensaio de 
imersão

A/C = 0.50 A/C = 0,38
A/C = 0.46 A/C = 0,34
A/C = 0.43 A/C = 0,32

Quadro 3.3 – Correspondência das caldas com fluidez semelhante: medidas pelos ensaios do cone e de imersão
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Caldas do Tipo 1 
(cim. + água)

Caldas do Tipo 2 (cim. + água + adj.) 
com fluidez semelhante medida por:

Ensaio do cone Ensaio de imersão
A/C = 0,50 - A/C = 0,38
A/C = 0,48 A/C = 0,42 -
A/C = 0,46 A/C = 0,40 A/C = 0,34
A/C = 0,45 A/C = 0,38 -
A/C = 0,43 A/C = 0,36 A/C = 0,32

Assim, o conjunto de caldas seleccionadas para posterior estudo é o seguinte:

 Tipo 1 (cimento + água) com uma razão A/C de: 0,50; 0,48; 0,46; 0,45; 0,43.

 Tipo 2 (cimento + água + adjuvante) com uma razão A/C de 0,42; 0,40; 0,38; 0,36; 0,34; 0,32.

3.3. SEGUNDA FASE DE ENSAIOS

3.3.1. TIPOS DE ENSAIOS REALIZADOS E SUA SEQUÊNCIA

Para cada amassadura realizada procedeu-se do seguinte modo:

 Execução da amassadura da calda, nas condições referidas em 3.2.1.

 Realização do ensaio do cone para medição da fluidez da calda;

 Realização do ensaio de imersão para medição da fluidez da calda;

 Execução do ensaio de injectabilidade na coluna de areia;

 Enchimento de duas provetas, com 100 ml e 300 ml respectivamente, com calda até ≈ 95 ml 
para a proveta de 100 ml e ≈ 300 ml para a proveta de 300 ml.

 Realização do ensaio de exsudação através do tubo vertical; Introdução da calda através de um 
tubo flexível, pela base do tubo vertical até perfazer 1 cm acima do cabo de pré-esforço com 
1,40 m de comprimento.

 Enchimento  de  cubos  de  aresta  100  mm para  determinação  da  resistência  à  compressão 
(tensão de rotura por compressão) aos 7 e 28 dias de idade.

3.3.2. COMPOSIÇÃO E AMASSADURA DAS CALDAS

A composição e a amassadura das caldas é idêntica à considerada anteriormente (3.2.1 e 3.2.2)

3.3.3.ENSAIO DE INJECTABILIDADE

3.3.3.1. Condições de execução do ensaio de injectabilidade.

O esquema adoptado para a realização do ensaio de injectabilidade realizado no LEMC representa-se 
na Figura 3.5

Este esquema de ensaio, baseia-se no esquema de ensaio referido na norma NF P 18 – 891 [4], com 
algumas alterações de pormenor [1]. Descreve-se em seguida o equipamento utilizado no ensaio de 
montante para jusante do escoamento:

 Fonte de ar comprimido (compressor).

 Válvula reguladora de pressão.
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 Tubo flexível transparente, que liga a válvula reguladora ao recipiente metálico, com encaixe 
terminal por pressão na tampa do recipiente metálico/reservatório de injecção.

 Recipiente  metálico/reservatório  de  injecção,  com  diâmetro  interior  de  10,6  cm  e  altura 
interior de 19, 6 cm, munido de tampa circular com dispositivo de fecho constituído por três 
parafusos  laterais  de  ajuste  com  porcas  de  orelhas.  Para  garantia  de  estanqueidade  do 
recipiente,  a  tampa  tem um entalhe  circular  inferior  com um “Oring”  de  borracha,  onde 
encaixa o corpo de recipiente metálico.

 Manómetro de controlo na tampa do recipiente metálico.

 Tubo metálico, centrado com a tampa do recipiente metálico e solidarizado com esta. Com a 
tampa colocada no recipiente, este tubo metálico mergulha na calda aí colocada, ficando a sua 
extremidade a cerca de 2,5 cm do fundo do recipiente.

 Tubo flexível transparente, com diâmetro interior de 6 mm e comprimento de 60 cm, que 
conduz a calda do recipiente metálico até à coluna de injecção.

 Coluna de injecção, constituída por um tubo transparente em perspex, com diâmetro interior 
de 22,2 mm e comprimento de cerca de 40 cm. Este tubo é fechado nas suas extremidades por 
rolhas de borracha que foram perfuradas para se colocarem tubos de cobre com diâmetro 
interno de 6 mm. No interior da coluna de injecção são colocadas esferas de aço calibradas 
(alteração ao previsto na NF P 18 – 891), numa extensão de 36 cm, materializando o meio 
poroso através do qual se pretende medir a maior ou menor facilidade de escoamento da calda. 
Entre as rolhas de borracha das extremidades e as esferas calibradas colocadas no interior da 
coluna,  são  interpostas  malhas  quadradas  de  abertura  de  2  mm,  dobradas  em  forma 
aproximadamente  semi-esférica,  de  modo  a  impedir  o  entupimento  do  escoamento  por 
obturação das extremidades interiores dos tubos de cobre inseridos nas rolhas de borracha.

 Tubo flexível transparente para condução da calda do topo da coluna de injecção ao recipiente 
que a recolhe.

 Recipiente  para  recolha  da  calda  que  se  escoa  da  coluna  de  injecção.  Este  recipiente  é 
previamente tarado para se poder quantificar a quantidade de calda que se escoa durante um 
minuto (caudal de escoamento de calda, em gramas/minuto).
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Fig.3.5 – Esquema do ensaio de injectabilidade

3.3.3.2. Enchimento da coluna de areia.

Cada coluna é cheia em 3 camadas de alturas aproximadamente iguais, de modo a obter uma altura 
total de areia compacta de 36 cm ± 0,1 cm. O processo de enchimento é o seguinte:

 Vertem-se as esferas de aço humedecidas na coluna de modo a encher o primeiro terço da sua 
altura;
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 Compactam-se as esferas de aço, aplicando 50 choques laterais (com o auxilio de um varão de 
aço de Φ = 12 mm) repartidos na altura da camada e rodando a coluna em torno do seu eixo 
longitudinal;

 Procede-se do mesmo modo para a 2ª e 3ª camadas; após o assentamento da última camada 
verifica-se que a altura total das esferas de aço compactadas é igual a 36 cm ± 0,1 cm.

 Se este valor não for verificado é necessário esvaziar a coluna e voltar a encher pelo mesmo 
processo até que seja verificado o valor necessário.

3.3.3.3.Pressão de injecção.

A pressão adoptada foi de 0,6 kgf/cm2, visto que conjugada com a utilização das esferas de aço de Φ = 
5,6  mm  conduz  a  resultados  de  ensaio  com  valores  adequados  para  as  caldas  de  injecção 
correntemente utilizadas em obra, de acordo com estudo anteriormente realizado.

3.3.3.4.Procedimento do ensaio.

Após a realização da amassadura da calda e a realização dos ensaios de medição de fluidez, a calda é 
vertida no recipiente metálico de modo a enchê-lo quase até ao topo, ficando apenas com uma folga de 
1 a 2 cm de altura por encher.

Em seguida coloca-se a tampa e fecha-se.

Com a comunicação entre o  recipiente metálico e  a coluna de injecção fechada (tubo flexível  de 
ligação dobrado), abre-se a válvula reguladora de pressão de ar e ajusta-se a posição de abertura até a 
pressão indicada no manómetro estabilizar em 0,6 kgf/cm2.

A partir desse ponto, inicia-se  a injecção da calda, abrindo a ligação do recipiente metálico para a 
coluna de injecção, desdobrando o respectivo tubo flexível de ligação. Verifica-se que a calda está a 
escoar através do tubo flexível e inicia-se a contagem do tempo (através de um cronómetro), quando a 
calda atinge as esferas de aço; a contagem do tempo termina quando a calda atingir o topo das esferas 
de aço.

Neste seguimento, a calda sai pelo tubo final, caindo no respectivo recipiente de recolha da calda. No 
instante em que começa a sair a calda inicia-se a contagem de um minuto, através de um segundo 
cronómetro, findo o qual o recipiente não deve receber mais calda.

Os resultados obtidos através deste ensaio são: o tempo de enchimento da coluna de esferas de aço, em 
segundos, e o caudal escoado de calda expresso em gramas de calda escoada/minuto.

3.3.3.5.Diferenças relativamente ao ensaio normalizado (NF P 18 – 891).

As  diferenças  do  ensaio  de  injectabilidade  realizado  relativamente  ao  normalizado,  não  são 
significativas e passam a ser apresentadas [1]:

a) Uso de esferas de aço com Φ = 5,6 mm;

b) Pressão de injecção de 0,6 kgf/cm2

c) Uso de um recipiente metálico que funcionou simultaneamente como reservatório de injecção, 
em vez de colocar o recipiente metálico dentro do reservatório de injecção.

d) Medição apenas do tempo de enchimento da coluna e não tempos referentes a enchimentos 
parciais.
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3.3.4.ENSAIO DE EXSUDAÇÃO.

Tal como indicado anteriormente (3.3.1), foram realizados ensaios de exsudação utilizando provetas 
(ensaio descrito em 2.3) e utilizando o tubo vertical transparente com cordões de pré-esforço no seu 
interior (ensaio descrito em 2.6.2).

3.3.5 ENSAIOS DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

Para  a  determinação  da  resistência  à  compressão  foram  moldados  cubos  de  100  mm  de  aresta 
ensaiados aos 7 dias e aos 28 dias de idade.

3.3.6 RESULTADOS OBTIDOS.

Como visto em 3.2.2 os ensaios incidiram sobre dois tipos de composições de caldas e dentro de cada 
tipo de composição para vários valores da razão A/C.

Os tipos de composição estudados foram os seguintes:

a) Tipo 1: Cimento + água

b) Tipo 2: Cimento + água + 1 % adjuvante SIKA VISCOCRETE

Resumem-se nos quadros seguintes (Quadro 3.4 a Quadro 3.9) os resultados obtidos nos diferentes 
ensaios.

Quadro 3.4 – Resultados dos ensaios gerais da composição Tipo 1

Composição
Tipo

Razão 
A/C

Fluidez Injectibilidade Exsudação
Ensai

o
Cone 
t(s)

Ensaio
Imersão 

t(s)

Tenchiment
o

t(s)

Qinstalado 
(g/min)

Provetes

100ml 
(%)

300ml 
(%)

Tubo com 
cordões (%)

Composição 
1

(Cim.+Ág.)

0,5 11,47 28,87 5,07 510 2,02 - 8,59
0,48 12,69 39,06 4,66 357 1,50 - 7,27
0,46 14,66 53,1 9,69 177 1,58 - 5,86
0,45 17,84 66,56 12,57 107 1,36 0,74 3,49

Quadro 3.5 – Resultados dos ensaios gerais da composição Tipo 2

Composição 
Tipo

Razão 
A/C

Fluidez Injectibilidade Exsudação

Ensaio 
Cone 
t(s)

Ensaio 
Imersão 

t(s)

tenchimento 
t(s)

Qinstalado 
(g/min)

Provetes

100ml 
(%)

300ml 
(%)

Tubo 
com 

cordões 
(%)

Composição 2 
(Cim.+água+adj.)

0,42 11,69 16,33 2,84 1364 1,29 0,55 1,33
0,40 17,5 24,82 3,75 1078 1,22 0,84 0,95
0,38 22,56 30,57 5,53 810 1,04 0,54 0,51
0,36 30,81 35,03 5,84 801 0,69 0,34 0,33
0,34 51,75 52,78 9,37 492 0,52 0,23 0,20
0,32 67,16 69,72 12,88 414 0,31 0,15 0,02
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Quadro 3.6 – Resistência à compressão da composição do Tipo 1 (água + cimento)

Nº da 
Amass.

Razão
Número 

do 
Provete

Moldagem dos 
Provetes

Data de Ensaio

Data Hora 7 dias 28 dias

Peso 
do 

Provete 
(kg)

Dimensões: 
10x10xh

(cm3)

I A/C=0,50

1 09-05-08 - 16-05-08 - 1.563 10x10x8,3
2 " - " - 1.824 10x10x9,9
3 " - - 06-06-08 1.822 10x10x9,5
4 " - - " 1.809 10x10x9,5

II A/C=0,48

5 12-05-08 - 19-05-08 - 1.882 10x10x9,8
6 " - " - 1.893 10x10x10
7 " - - 09-06-08 1.860 10x10x9,8
8 " - - " 1.873 10x10x10

III A/C=0,46

9 14-05-08 - 21-05-08 - 1.928 10x10x10
10 " - " - 1.877 10x10x10
11 " - - 11-06-08 1,899 10x10x97
12 " - - " 1,923 10x10x10

IV A/C=0,45

13 16-05-08 - 23-05-08 - 1.924 10x10x9,8
14 " - " - 1.894 10x10x9,7
15 " - - 13-06-08 1,959 10x10x10
16 " - - " 1,933 10x10x9,8

Quadro 3.7 – Resistência à compressão da composição do Tipo 1 (água + cimento) – Continuação 

Número da 
Amassadura

Razão
Número 

do 
Provete

Tensão de Rotura (Mpa)
Individual Média

7 dias 28 dias 7 dias 28 dias

Massa 
Volúmica 
(Kg/m³)

I A/C=0,50

1 36,6 -
2 40,1 -

38,4 -
1883
1842

3 - 48,5
4 - 52,6

- 50,6
1918
1904

II A/C=0,48

5 44,9 -
6 48,0 -

46,4 -
1920
1893

7 - 56,1
8 - 46,1

- 51,1
1898
1873

III A/C=0,46

9 48,0 -
10 51,0 -

49,5 -
1928
1877

11 - 65,7
12 - 61,8

- 63,8
1958
1923

IV A/C=0,45

13 47,0 -
14 50,5 -

48,8 -
1963
1953

15 - 58,9
16 - 61,1

- 60,0
1959
1972

Quadro 3.8 – Resistência à compressão da composição do Tipo 2 (água + adjuvante + cimento)
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Número 
da 

Amassa
dura

Razão
Num. 

do 
Prov.

Moldagem dos 
Provetes

Data de Ensaio

Data Hora 7 dias 28 dias

Peso do 
Provete 

(kg)

Dimensões: 
10x10xh 

(cm3)

VI A/C=0,42

21 23-0508 11:30h 30-05-08 - 1.869 10x10x9,8
22 " " " - 1.900 10x10x9,9
23 " " - 20-06-08 1,873 10x10x9,6
24 " " - " 1,910 10x10x9,5

VII A/C=0,40

25 28-0508 11:30h 04-06-08 - 1.918 10x10x9,9
26 " " " - 1.912 10x10x9,7
27 " " - 25-06-08 1,946 10x10x9,8
28 " " - " 1,929 10x10x9,8

VIII A/C=0,38

29 30-0508 11:20h 06-06-08 - 1.964 10x10x9,8
30 " " " - 1.967 10x10x9,8
31 " " - 27-06-08 1,906 10x10x9,7
32 " " - " 1,967 10x10x9,7

IX A/C=0,36

33 04-0608 11:15h 11-06-08 - 2,022 10x10x9,8
34 " " " - 2,022 10x10x10
35 " " - 02-07-08 2,021 10x10x10
36 " " - " 2,033 10x10x10,1

X A/C=0,34

37 06-0608 15:05h 13-06-08 - 2,052 10x10x10
38 " " " - 2,060 10x10x10
39 " " - 04-07-08 2,082 10x10x10,1
40 " " - " 2,068 10x10x10

XI A/C=0,32

41 09-0608 15:00h 16-06-08 - 2,064 10x10x10,1
42 " " " - 2,057 10x10x10
43 " " - 07-07-08 2,071 10x10x10
44 " " - " 2,069 10x10x10

Quadro 3.9 – Resistência à compressão da composição do Tipo 2 (água + adjuvante + cimento) – Continuação 
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Número da 
Amassadura

Razão
Tensão de Roptura (Mpa)

Individual Média
7 dias 28 dias 7 dias 28 dias

Massa 
Volúmica 
(Kg/m³)

VI A/C=0,42

56 -
57,4 -

56,7 -
1907
1920

- 77,7
- 73,3

- 75,5
1951
2011

VII A/C=0,40

65,3 -
64,7 -

65,0 -
1937
1971

- 82,1
- 82,1

- 82,1
1986
1968

VIII A/C=0,38

72 -
68 -

70,0 -
2004
2007

- 86,0
- 70,1

- 78,1
1965
2007

IX A/C=0,36

69,7 -
74,6 -

72,1 -
2022
2002

- 81,6
- 84,4

- 83,0
2001
2033

X A/C=0,34

71,6 -
83,4 -

77,5 -
2052
2060

- 99,1
- 74,6

- 86,8
2061
2068

XI A/C=0,32

75,8 -
82,4 -

79,1 -
2044
2057

- 90,3
- 88,3

- 89,3
2071
2069

3.3.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Com base nos resultados dos ensaios que se encontram resumidos no Quadro 3.4 e no Quadro 3.5, 
foram  elaborados  gráficos  de  relacionamento  de  diferentes  características  ou  parâmetros  que  se 
passam a referir:

Fig. 3.6 – Relação do ensaio do cone com as diversas razões A/C

Fig. 3.7 – Relação do ensaio de imersão com as diversas razões A/C

Fig. 3.8 – Relação entre o ensaio do cone e o ensaio de imersão para cada composição tipo

Fig. 3.9 – Relação entre o ensaio do cone e o ensaio de imersão independentemente da composição 
tipo

Fig. 3.10 – Relação entre o tempo de enchimento da coluna e o ensaio do cone para cada composição 
tipo.

Fig. 3.11 – Relação entre o tempo de enchimento da coluna com o ensaio do cone independentemente 
da composição tipo.

Fig. 3.12 – Relação entre o tempo de enchimento da coluna com o ensaio de imersão para cada 
composição tipo.

Fig. 3.13 – Relação entre o de enchimento da coluna com o ensaio de imersão independentemente da 
composição tipo.
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Fig. 3.14 – Relação entre o caudal instalado e o ensaio do cone para cada composição tipo

Fig. 3.15 – Relação entre o caudal instalado e o ensaio do cone independentemente da composição tipo

Fig. 3.16 – Relação entre o caudal instalado e o ensaio de imersão para cada composição tipo

Fig. 3.17 – Relação entre o caudal instalado e o ensaio de imersão independentemente da composição 
tipo

Fig. 3.18 – Relação entre a resistência à compressão dos provetes aos 7 dias e as diversas razões A/C 
para cada composição tipo

Fig. 3.19 – Relação entre a resistência à compressão dos provetes aos 7 dias e as diversas razões A/C 
independentemente da composição tipo

Fig. 3.20 – Relação da exsudação medida através de diferentes ensaios, com razão A/C.

Fig. 3.21 – Relação das exsudações medidas através de diferentes ensaios.
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Fig. 3.6 – Relação do ensaio do cone com as diversas razões A/C
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Relação:  Ensaio de Imersão - Razão A/C
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Fig. 3.7 – Relação do ensaio de imersão com as diversas razões A/C

Relação: Ensaio de Imersão - Ensaio do Cone
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Fig. 3.8 – Relação entre o ensaio do cone e o ensaio de imersão para cada composição tipo
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Relação:  Ensaio de Imersão - Ensaio de cone
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Fig. 3.9 – Relação entre o ensaio do cone e o ensaio de imersão independentemente da composição tipo.

Relação: Tempo de Enchimento da coluna - Ensaio do cone
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Fig. 3.10 – Relação entre o tempo de enchimento da coluna e o ensaio do cone para cada composição tipo.
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Relação: Tempo de Enchimento da Coluna - Ensaio do cone
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Fig. 3.11 – Relação entre o tempo de enchimento da coluna e o ensaio do cone independentemente da 

composição tipo.

Relação: Tempo de Enchimento da coluna - Ensaio de Imersão
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Fig. 3.12 – Relação entre o tempo de enchimento da coluna e o ensaio de imersão para cada composição tipo
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Relação: Tempo de Enchimento da coluna - Ensaio de imersão
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Fig. 3.13 – Relação entre o tempo de enchimento da coluna e o ensaio de imersão independentemente da 

composição tipo

Relação: Qinstalado - Ensaio do Cone
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Fig. 3.14 – Relação entre o caudal instalado e o ensaio do cone para cada composição tipo
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Relação: Qinstalado - Ensaio do cone
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Fig. 3.15 – Relação entre o caudal instalado e o ensaio do cone independentemente da composição tipo

Relação: Qinstalado - Ensaio de Imersão
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Fig. 3.16 – Relação entre o caudal instalado e o ensaio de imersão para cada composição tipo
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Relação Qinst. - Ensaio de imersão
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Fig. 3.17 – Relação entre o caudal instalado e o ensaio de imersão independentemente da composição tipo

Relação: Rcompressão (7d) - Razão A/C
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Fig. 3.18 – Relação entre a resistência à compressão dos provetes aos 7 dias e as diversas razões A/C para 

cada composição tipo
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Relação Rcomp. 7d - Razão A/C
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Fig. 3.19 – Relação entre a resistência à compressão dos provetes aos 7 dias e as diversas razões A/C 

independentemente da composição tipo

Relação Rcompressão (28d) - Razão A/C 
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Fig. 3.20 – Relação entre a resistência à compressão dos provetes aos 28 dias e as diversas razões A/C para 

cada composição tipo
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Relação:  Rcompressão (28 d) - Razão A/C 
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Fig. 3.21 – Relação entre a resistência à compressão dos provetes aos 28 dias e as diversas razões A/C 

independentemente da composição tipo
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Fig. 3.22 – Relação da exsudação medida através de diferentes ensaios, com a razão A/C

43



Caldas de injecção cimentícias para bainhas de pré-esforço – estudo da sua estabilidade

Relação:  Exsudação-Razão A/C
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Fig. 3.23 – Relação das exsudações medidas através de diferentes ensaios.

3.3.7.1.Injectabilidade

A análise das Figuras 3.6 e 3.7 nas quais se exprime a relação entre a fluidez das caldas ( medida quer 
pelo ensaio do cone, quer pelo ensaio de imersão) e as correspondentes razões A/C permite verificar 
que:

 As relações entre a fluidez e a razão A/C não são únicas, sendo distinta para cada uma das 
composições tipo. De facto, para cada composição tipo obtêm-se equações de relação entre a 
fluidez (medida por  qualquer  dos  métodos  referidos)  e  a  razão A/C,  com coeficientes  de 
correlação r2 entre 0,92 a 0,99.

 Porém a relação entre a fluidez e a razão A/C é diversa, consoante o ensaio utilizado para 
medição da fluidez. Verifica-se nas Figuras 3.8 e 3.9, que relacionam a fluidez medida pelo 
ensaio do cone com a fluidez medida pelo ensaio de imersão, que de facto a relação entre estas 
fluidez não é única, existindo curvas de relacionamento distintas para cada composição tipo e 
com elevados valores dos respectivos coeficientes de correlação. Isto significa que estes dois 
ensaios medem de forma diversa a fluidez das caldas, não sendo indiferente utilizar um ou 
outro dos métodos, podendo para determinados casos concretos dar indicações enganosas, em 
termos  comparativos,  como  já  se  verificou  aquando  da  pesquisa  de  caldas  com  fluidez 
equivalente para cada método do ensaio (Quadro 3.3).

Assim sendo, a questão que seguidamente se coloca é determinar qual dos dois métodos será mais 
adequado para medir a fluidez das caldas.

Como, com a medição da fluidez das caldas de injecção se pretende medir a sua injectabilidade nas 
bainhas de pré-esforço, e como existe um método de ensaio francês NF P 18 – 891 já consagrado para 
medição de injectabilidade das caldas, confirmado pela larga experiência da sua utilização, ir-se-ão 
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analisar os resultados obtidos no ensaio de injectabilidade em causa, relacionando-os com a respectiva 
fluidez.

Assim, a análise das Figuras 3.10 a 3.13, que relacionam o resultado do ensaio de injectabilidade, 
traduzido pelo tempo de enchimento da coluna (em segundos), com a fluidez medida pelo ensaio do 
cone ou pelo ensaio de imersão, permite verificar o seguinte:

 Obtêm-se  curvas  de  relacionamento  entre  a  injectabilidade  e  a  fluidez  (determinada  por 
qualquer dos métodos), com elevados coeficientes de correlação para cada composição tipo.

 Porém, considerando apenas uma curva de relacionamento entre a injectabilidade e a fluidez, 
independentemente do tipo de composição, verifica-se que a relação entre a injectabilidade e a 
fluidez medida pelo ensaio do cone tem um coeficiente de correlação muito baixo (no máximo 
0,41), enquanto que a mesma relação considerando a fluidez medida pelo ensaio de imersão 
continua com elevado coeficiente de correlação (0,95).

Tendo-se assim constatado a muito boa correlação entre a injectabilidade e a fluidez medida pelo 
ensaio de imersão, independentemente do tipo de calda utilizado, leva-nos a concluir que este ensaio 
de imersão é o mais indicado para medir a injectabilidade das caldas, contrariamente ao verificado 
com a medição da fluidez pelo ensaio do cone.

Complementarmente fez-se também, no ensaio de injectabilidade,a medição do caudal instalado após 
o enchimento da coluna, apesar deste procedimento não constar da norma de ensaio, como referido 
anteriormente. Assim, apesar do carácter acessório desta medição, elaboraram-se igualmente figuras 
com a comparação da injectabilidade medida por este parâmetro com a fluidez (Figuras 3.14 a 3.17). 
A  análise  destas  figuras  permite  tirar  conclusão  semelhante  à  anterior,  já  que  os  coeficientes  de 
correlação com a injectabilidade (caudal instalado) são para o ensaio de imersão de 0,82 e para o 
ensaio do cone de apenas 0,07.

3.3.7.2.Exsudação

Como referido anteriormente, foram realizados ensaios para medição da exsudalção das caldas através 
de utilização de provetas, conforme previsto na NP EN 445 e também com recurso ao ensaio do tubo 
vertical transparente com cordões de pré-esforço no interior. Na Figura 3.20 encontra-se representada 
a relação entre a exsudação medida pelos diferentes métodos e a razão A/C. A análise atente desta 
figura permite verificar o seguinte:

 Os resultados obtidos com a proveta de 100 ml não difere significativamente dos 
obtidos com a proveta de 300 ml, isto é, são da mesma ordem de grandeza.

 O mesmo não acontece quando se comparam os resultados da medição de exsudação 
pelas provetas ou pelo tubo vertical com cordões, para as caldas com a composição 
Tipo1, constituídas apenas por cimento e água, para as quais a exsudação medida 
com o tubo vertical é muito superior à exsudação medida nas provetas – cerca de 3 a 
4 vezes superior.

 Porém,  para  as  caldas  com  composição  Tipo2,  que  incluem  adjuvante 
superplastificante SIKA VISCOCRETE 3003, os resultados das exsudações medidas 
pelos dois métodos é semelhante para as mesmas razões A/C, verificando-se que os 
resultados com o ensaio do tubo vertical descem para valores da ordem de grandeza 
dos obtidos nos ensaios com as provetas, o que põe em evidência a potencialidade do 
adjuvante para conferir estabilidade às caldas.
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Complementarmente, tendo em conta a Figura 3.23, que relaciona as exsudações medidas através do 
ensaio realizados com provetas ou com o tubo vertical com cordões, evidenciam-se as observações 
anteriormente, particularmente para as composições Tipo 1 – a disparidade de resultados obtidos pelos 
dois métodos de ensaio. Esta disparidade visualiza-se pelo afastamento da recta que relaciona as duas 
medições de exsudação para a composição Tipo 1 da recta “a 45º “ que corresponderia a iguais valores 
de exsudação nos dois tipos de ensaio.

Fig. 3.24 – Exsudação no tubo vertical.

Fig. 3.25 – Exsudação no tubo vertical.
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Sendo o ensaio do tubo vertical  com cordões  de pré-esforço mais  representativo da realidade do 
fenómeno da exsudação nas bainhas com os cordões de pré-esforço no seu interior, estes resultados 
permitem desde já concluir que o ensaio de determinação da exsudação com as provetas é inadequado 
para quantificar a exsudação das caldas sem adjuvantes. De facto, como os valores obtidos nos ensaios 
com provetas conduzem a valores de exsudação (para as caldas sem adjuvante) bastante inferiores aos 
medidos no ensaio do tubo vertical,  poder-se-ão considerar  adequadas  para  utilização caldas  sem 
adjuvante  por  terem  exsudação  inferior  a  2,0%,  quando  na  realidade  estas  caldas  poderão  ter 
exsudações da ordem de 8,0%.

Doravante tal não deverá suceder, pois a nova versão das normas EN 445 e EN 447 (versão de 2008) 
prevêm que a determinação da exsudação se faça em ensaios com tubos (vertical e inclinado) com 
cordões de pré-esforço no seu interior, e o valor médio limite dos resultados de exsudação obtidos está 
fixado em apenas 0,3%. O mesmo não se pode dizer quanto ao passado (daí a modificação aprovada).

Quanto às caldas com adjuvante, verifica-se para o caso concreto do superplastificante utilizado, que 
os ensaios com as provetas podem ser considerados adequados, pois conduzem a resultados idênticos 
aos  do  tubo  vertical.  Porém  com  outros  tipos  de  adjuvantes  ter-se-ia  que  comprovar 
experimentalmente se se manteria ou não esta adequabilidade.

3.3.7.3.Resistência à compressão

Como já referido, para as diferentes amassaduras realizadas, foram moldados cubos de aresta 100 mm, 
que foram desmoldados aproximadamente ao fim de 24 horas e colocados na câmara de conservação 
até à idade de ensaio – 7 e 28 dias.

Com os resultados obtidos elaboraram-se as Figuras 3.18 e 3.19 que atestam a boa correlação que se 
verifica  entre  a  resistência  à  compressão  e  a  razão  A/C,  independentemente  da  composição  tipo 
adoptada,  já  que os correspondentes  coeficientes  de correlação são superiores,  do que,  quando se 
considera independentemente cada composição Tipo (considerou-se a regressão linear por maximizar 
os respectivos coeficientes de correlação)

Porém,  se  se  adoptar  a  regressão  potencial  para  se  obterem  expressões  de  relacionamento  das 
resistências com a razão A/C semelhantes à formula de Dutron/Bolomey [16] :

5,1






=

A

C
kR ,   (1.6)

obtêm-se, para os 7 dias de idade a expressão:

6189,1

557,13 




=

A

C
R  com 93,02 =R     (1.7)

para os 28 dias de idade 

3316,1

22,21 




=

A

C
R  com 86,0=R     (1.8)
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CAPÍTULO 4
CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1. CONCLUSÕES PRINCIPAIS

Como conclusões principais do presente estudo referem-se:

4.1.1. FLUIDEZ/INJECTABILIDADE

Dos dois ensaios previstos na norma NP EN 445 para medição da fluidez das caldas de injecção das 
bainhas de pré-esforço – ensaio do cone e ensaio de imersão, considerou-se que o ensaio de imersão é 
o  mais  adequado  para  medir  a  fluidez  das  caldas  visto  ter  uma  muito  melhor  correlação  com a 
injectabilidade das caldas do que o ensaio do cone.

No entanto o ensaio do cone poder-se-á utilizar em termos comparativos para caracterizar a fluidez das 
caldas com a mesma composição Tipo, pois apresenta também boa correlação com a injectabilidade. 
Quando se  pretende  comparar  a  fluidez  de  caldas  com diferentes  composições  Tipo,  isto  é,  com 
diferentes constituintes, então apenas se deverá utilizar o ensaio de imersão.

4.1.2. EXSUDAÇÃO

A determinação da exsudação de caldas constituídas apenas por cimento e água não deverá ser feita 
pelo método das provetas,  pois conduz a  resultados enganadores,  muito inferiores aos  obtidos no 
ensaio do tubo vertical (com cordões de pré-esforço no seu interior), mais representativo da realidade.

4.2. ENQUADRAMENTO DAS CONCLUSÕES PRINCIPAIS NA RECENTE REVISÃO DA NP EN 445 (2008)

4.2.1. FLUIDEZ/INJECTABILIDADE

Relativamente à versão anterior que previa a medição da fluidez indiferentemente pelos ensaios do 
cone ou de imersão, a nova versão prevê a utilização do ensaio do cone em geral, excepto para caldas 
tixotrópicas, e do ensaio de espalhamento (novo ensaio) para as caldas tixotrópicas, deixando de estar 
previsto o ensaio de imersão.

A conclusão do presente estudo quanto à fluidez/injectabilidade aconselharia a manutenção do ensaio 
de  imersão,  dada  a  sua  muito  boa  correlação  com  a  injectabilidade,  não  sendo  aparentemente 
necessária  a  consideração  de  um  outro  ensaio  específico  para  caldas  tixotrópicas  –  ensaio  de 
espalhamento.  Porém  a  exclusão  do  ensaio  do  cone  para  caldas  tixotrópicas  agora  considerada 
enquadra-se com as conclusões deste trabalho.

4.2.2. EXSUDAÇÃO

A nova versão da NP EN 445 prevê apenas os ensaios do tubo vertical ou inclinado com cordões de 
pré-esforço no seu interior para medição da exsudação, abolindo a utilização das provetas consagradas 
na versão anterior.
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A conclusão do presente estudo quanto a esta questão enquadra-se perfeitamente com a alteração 
introduzida na normalização em causa. Porém, a limitação da exsudação a 0.3%, constante da nova 
versão da NP EN 447 e referida ao ensaio do tubo vertical ou inclinado, corresponde na prática quase 
à  proibição  de  utilização  de  caldas  de  injecção  sem adjuvantes,  atendendo aos  valores  concretos 
obtidos neste estudo.

4.3. PROSSEGUIMENTO DOS ESTUDOS

Quanto ao possível  prosseguimento dos  estudos,  refere-se a execução de uma nova campanha de 
ensaios semelhante à realizada, mas também com utilização dos novos ensaios previstos na NP EN 
445 revista, no que respeita à fluidez – ensaio de espalhamento e exsudação (também com o ensaio de 
“mecha” –tubo vertical transparente com 1 metro de altura, com diâmetro entre 60 a 80 mm e com 7 
cordões de pré-esforço de 0,6 ˝ no seu interior), para comparação dos respectivos resultados.
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