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RESUMO 

O âmbito da dissertação prende-se com o estudo do efeito da corrosão no comportamento 

mecânico das armaduras. Recolheram-se varões das classes A500 NR, A500 NR SD e 

A500 ER, segundo vários diâmetros (8, 10, 16, e 25 mm), de forma a caracterizar o 

comportamento dos aços mais utilizados em Portugal e comparar o comportamento entre 

classes. Houve a preocupação de abranger vários diâmetros, de forma a descrever o 

comportamento de estribos, cintas e armaduras principais. A avaliação do comportamento 

mecânico baseou-se na determinação da capacidade resistente e de deformação, obtida nos 

ensaios de tracção e da comparação com os requisitos mínimos das especificações do 

LNEC. 

A corrosão foi simulada segundo dois processos mecânicos, simulando dois tipos de 

corrosão diferentes, através da remoção de diversas percentagens de área relativamente à 

secção dos varões. Os mecanismos adoptados foram divididos segundo processos de 

torneamento e fresagem, para simular o efeito da corrosão generalizada e da corrosão 

localizada, conforme vários graus de degradação, nomeadamente 10, 20, 30, 40 e 50%. 

Os resultados demonstraram que a ductilidade é a propriedade mecânica mais afectada, 

evidenciando-se o pior comportamento nos aços laminados a quente. Para perdas de secção 

superiores a 20%, a rotura apresenta-se prematuramente e de forma frágil. 

Palavras-chave: corrosão, armaduras, ductilidade. 
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ABSTRACT 

The scope of this study is to evaluate the mechanical properties of reinforced steel bars, 

under corrosion simulation. It was chosen the most common bars used in the Portuguese 

construction industry, like A500 NR, A500 NR SD and A500 ER with the aim to compare 

the behavior between them. The selection considered various diameters (8, 10, 16 and 

25 mm), in order to characterize the influence of deterioration in stirrups and main bars. 

The specimens were assessed by stress and deformation capacity and compared with the 

minimum required parameters, specified by the Portuguese LNEC documentation. 

The corrosion was simulated by removing the cross section area, using two kinds of 

mechanical processes. Which allowed the characterization of generalize corrosion and 

pitting corrosion by dividing the removal processes into mechanical turning and milling for 

10, 20 30, 40 and 50% of cross section area loss. 

Results indicate premature and brittle failure under loss of about 20% of cross section area. 

The ductility capacity was the most affected property and that phenomenon was observed 

on mainly hot-rolled steel bars. 

Keywords: corrosion, ductility, reinforcement. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
A corrosão das armaduras apresenta-se como uma das principais causas de deterioração 

das estruturas de betão armado [1]. Trata-se de um problema que requer elevados gastos 

financeiros para reabilitar, em casos mais complicados, poderá ter orçamentos superiores 

ao custo inicial de construção [2]. 

Contudo, o aço inserido no betão está duplamente protegido. O recobrimento confere uma 

protecção física devido à sua densidade e relativa impermeabilidade, enquanto no interior, 

o meio alcalino proporciona uma protecção química às armaduras [3]. 

No entanto, a partir do momento em que a película passiva é destruída inicia-se a corrosão 

e existem duas condições possíveis que podem destruir ou afectar parcialmente a película, 

segundo Banerjee e Pandey [4]: 

- Carbonatação: a penetração de dióxido de carbono neutraliza o efeito alcalino do 

betão; 

- A presença de iões despassivantes, em quantidades excessivas. 

Em estruturas com exposição a ambientes marítimos, zonas costeiras ou sujeitas a sais 

descongelantes, a penetração de iões cloreto é a acção predominante e a carbonatação 

acelera o efeito dos iões cloreto. Em ambientes industrias e urbanos a concentração de 

dióxido de carbono é elevada e a carbonatação é o efeito predominante [1]. O efeito dos 

produtos da corrosão afecta o comportamento dos elementos de betão, originando a 

fendilhação, a perda de aderência entre aço-betão, esmagamento e destacamento do 

recobrimento [5]. 

Atendendo a que Portugal se localiza numa zona sísmica e com as maiores cidades 

construídas próximas da zona costeira, reúne as condições propícias ao desenvolvimento 

do fenómeno de corrosão, tornando-se fundamental compreender o efeito da corrosão no 

comportamento estrutural, visto que, a resposta das estruturas à acção sísmica depende das 

propriedades mecânicas das armaduras. 
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Figura 1.1 – O efeito da corrosão numa estrutura sujeita a ambiente marítimo (cais em Lisboa). 

1.2 OBJECTIVOS 
A presente dissertação tem como objectivo estudar o efeito da corrosão no comportamento 

mecânico das armaduras mais utilizadas nas estruturas de betão armado construídas em 

Portugal e analisar os diferentes desempenhos entre as diversas classes. Para tal, 

recolheram-se varões das classes A500 NR, A500 NR SD e A500 ER, segundo vários 

diâmetros (8, 10, 16, e 25 mm) perfazendo um total 216 amostras. A preocupação em 

abranger varões de vários diâmetros está relacionada com a necessidade de caracterizar o 

comportamento das armaduras de diâmetros menores, normalmente utilizadas em estribos 

e cintas, e os varões de diâmetros maiores para as armaduras principais. 

O efeito da corrosão foi simulado segundo dois processos mecânicos: torneamento e 

fresagem. Estes, consistiram na remoção parcial da secção nominal das amostras segundo 

várias percentagens. O processo de torneamento foi levado a cabo com o intuito de simular 

uma aproximação do efeito da corrosão generalizada e consistiu na remoção da secção em 

torno do eixo central das amostras, de acordo com as percentagens de 10, 20, 30, 40 e 50%. 

Todas as classes e respectivos diâmetros foram torneados conforme as percentagens de 10, 

20 e 30%, enquanto para a remoção de 40 e 50%, só se efectuou o torneamento dos 

provetes de diâmetro de 16 mm de cada classe. O segundo processo de remoção mecânico 

teve como objectivo simular o efeito da corrosão localizada ou corrosão por picadas. O 

processo de remoção consistiu na fresagem perpendicular ao maior comprimento das 
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amostras, segundo duas profundidades, correspondentes a 10 e 20% da área da secção de 

cada diâmetro. 

De forma a analisar o comportamento dos aços laminados a quente efectuaram-se ensaios 

de dureza às secções transversais e determinou-se as espessuras das camadas referentes à 

sua microestrutura. Através desta identificação possibilitou-se comparar o efeito da 

remoção da secção, para várias percentagens, devido ao torneamento, com a deterioração 

da camada martensítica, característica dos aços Tempcore. 

A avaliação do comportamento mecânico e a comparação entre as várias classes baseou-se 

na determinação das capacidades resistentes e de deformação, obtidas nos ensaios de 

tracção. Determinaram-se parâmetros como: a tensão de rotura, a tensão de cedência, a 

extensão total na força máxima e o índice tenacidade, por forma a comparar resultados 

entre classes e com os parâmetros mínimos requeridos pelas especificações do LNEC. 

Tomaram-se em consideração as diferentes características referentes aos aços laminados a 

quente e aos aços endurecidos a frio, efectuando-se comparações percentuais relativas aos 

resultados de referência, obtidos para cada tipo de amostra. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
A dissertação foi organizada de forma a enquadrar os conteúdos de cada capítulo, de 

acordo com a sua relevância nos objectivos do estudo. Resumidamente descrevem-se os 

assuntos abordados nos diversos capítulos. 

No capítulo 2 efectuou-se uma descrição do estado do conhecimento actual, relativamente 

aos efeitos da corrosão, fenómenos e algumas das características que originam a sua 

manifestação. De seguida, apresentaram-se diversos estudos efectuados, relacionados com 

o comportamento mecânico das armaduras ou dos elementos de betão armado, sob os 

efeitos de corrosão. 

No capítulo 3 procurou-se explicar os processos de fabrico das várias classes de aços 

utilizadas em Portugal e caracterizou-se as amostras recolhidas para o estudo. A 

caracterização dos vários tipos de provetes fundamentou-se na análise do comportamento 

mecânico, através de ensaios de tracção, na identificação da espessura da camada 

martensítica e na determinação da dureza. Efectuaram-se ainda, comparações entre os 

valores mínimos das especificações LNEC e os resultados obtidos pelos fabricantes de aço. 
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De seguida, no capítulo 4, procedeu-se à explicação dos processos utilizados para a 

simulação do efeito de corrosão e à apresentação dos resultados obtidos nos ensaios de 

tracção, para cada tipo de simulação, conforme o grau de deterioração induzido. Efectuou-

se, também, a comparação entre as percentagens teóricas para a remoção da área de secção 

com as obtidas na realidade e no caso dos aços laminados a quente, com a profundidade de 

deterioração da camada de martensite.  

No capítulo 5 analisaram-se os dados obtidos dos ensaios de tracção, de forma a efectuar as 

respectivas comparações entre os parâmetros estudados para cada classe e diâmetro, assim 

como a comparação com outros resultados obtidos por diversos autores. Estimaram-se 

algumas expressões de tendência, características do comportamento dos principais 

parâmetros estudados. 

No capítulo 6 expõem-se as principais conclusões do trabalho e tecem-se possíveis estudos 

futuros acerca desta temática. 
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2 ESTADO DO CONHECIMENTO 

A principal causa de deterioração de estruturas de betão armado é a manifestação de 

corrosão nas armaduras. Trata-se de um problema que requer elevados gastos financeiros 

para reabilitar, em casos mais complicados, poderá ter orçamentos superiores ao custo 

inicial de construção [2]. 

Devido às preocupações acerca da influência da corrosão em elementos de betão armado 

têm sido efectuados inúmeros estudos, com o objectivo de compreender o seu efeito no 

comportamento mecânico das estruturas. 

Antes de estudar o comportamento das estruturas afectadas é preciso compreender o 

fenómeno de corrosão e algumas das características que a levam a manifestar-se no betão, 

segundo várias formas, nomeadamente, sob a forma de corrosão generalizada, localizada 

ou sob tensão. 

Nesta área de estudos observam-se dois caminhos para atingir objectivos semelhantes. 

Algumas investigações estudaram o efeito da corrosão no comportamento dos elementos 

de betão armado, enquanto noutros o objectivo focou-se no comportamento mecânico das 

armaduras relativamente ao efeito directo da corrosão. 

2.1 CONCEITOS SOBRE CORROSÃO EM ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO 
O aço inserido no betão está duplamente protegido. O recobrimento confere uma protecção 

física devido à sua densidade e relativa impermeabilidade, e a elevada alcalinidade do 

interior, proporciona uma protecção química às armaduras [3]. 

Uma boa protecção física é conferida pela espessura do recobrimento, qualidade, 

densidade e capacidade do betão para limitar a fendilhação [6]. Exige-se ao recobrimento 

que minimize a penetração de agentes agressivos de forma a manter, no interior do 

elemento, um meio alcalino. Embora a realização dum recobrimento de qualidade não 

impeça a corrosão, atrasa o processo de iniciação [7], garantindo que a estrutura durante o 

período de vida útil não necessitará de nenhuma intervenção. O Eurocódigo 2 toma em 

consideração determinadas espessuras mínimas de recobrimento, consoante a classe de 

exposição e classe estrutural [8]. A Norma Portuguesa NP EN 206-1 [9] recomenda limites 

para a composição e para as propriedades do betão em função das classes de exposição. 
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Ao estudar a composição do betão é possível compreender a razão da elevada alcalinidade 

do seu interior. Manuela Salta [10] caracteriza o betão por ser um elemento heterogéneo 

composto por três fases: fase sólida (cristais de cimento, agregados, etc.); fase líquida 

(solução intersticial) e fase gasosa (ar contido nos poros). A solução intersticial é 

proveniente do excesso da água de amassadura e é responsável por proporcionar um meio 

altamente alcalino, no interior do betão, devido à presença de hidróxido de cálcio formado 

na hidratação do cimento e aos álcalis provenientes do cimento. 

Segundo Maria Perdrix [11], devido aos elevados valores de pH (de 12,6 a 14) e perante 

uma certa quantidade de oxigénio, gera-se em torno das armaduras uma película compacta 

e contínua, composta por óxidos transparentes. Esta permanece por um período indefinido 

e mesmo com humidades elevadas no betão. Embora o betão se caracterize por ser denso e 

compacto, é também poroso, o que permite a permeabilidade a gases e líquidos. Portanto, é 

possível que o recobrimento seja atravessado pelos agentes agressivos e chegue até às 

armaduras promovendo a redução do pH. 

Assim que a película passivante é destruída dá-se inicio ao processo de corrosão. De 

acordo com Maria Perdrix [11], quando a corrosão ocorre num meio húmido dá-se um 

fenómeno electroquímico, que se caracteriza pela circulação de iões e electrões através do 

electrólito e pela existência de reacções de oxidação/redução. Sobre a superfície do aço 

geram-se duas zonas, chamadas de ânodo e cátodo. O ânodo representa o processo de 

oxidação (2.1), no qual se formam iões de ferro e se libertam electrões, que por sua vez 

irão migrar, pela armadura, para o cátodo, a fim de equilibrarem a reacção electroquímica. 

O cátodo desempenha o processo de redução químico (2.2), recebe os electrões 

provenientes da oxidação que reagem com oxigénio e água, formando iões hidróxido(OH-). 

Por sua vez, os iões hidróxido deslocam-se até ao ânodo pelo electrólito e reagem com o 

ião ferro produzindo ferrugem (2.3). 

Fe → Fe2+ + 2e- (oxidação) (2.1) 

1/2 O2 + H2O + 2e- →2 OH- (redução) (2.2) 

Fe2+ + 2 OH- → Fe(OH)2 (2.3) 

De acordo com Ahmad [6], a presença de oxigénio e de humidade, junto das armaduras, 

alimenta a célula de corrosão. A sua combinação origina iões hidróxido e 

consequentemente produz-se mais Fe(OH)2 (ferrugem). O oxigénio, ainda participa na 
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reacção catódica, levando o autor a concluir que: “In the absence of enough oxygen, even 

in a situation of depassivation, corrosion will not progress due to cathodic polarization”. 

 
Figura 2.1 - Ilustração esquemática do processo electroquímico de corrosão nas armaduras de betão 
armado [6]. 

A área da armadura correspondente ao ânodo manifesta os efeitos da corrosão pela perda 

de massa, devido à dissolução do ferro, pela fissuração do betão e perda de aderência 

causada pela expansão volumosa de ferrugem [12]. 

2.2 MANIFESTAÇÃO DE CORROSÃO 
Enquanto a película passiva permanece ilesa não se manifestam efeitos de corrosão em 

elementos de betão armado. Existem duas condições possíveis, que podem destruir ou 

afectar parcialmente a película segundo Banerjee e Pandey [4]: 

-A carbonatação: a infiltração de dióxido de carbono neutraliza o efeito alcalino do 

betão reduzindo o pH de cerca de 12/13 para 9/10, o que, de acordo com 

Coutinho [12], perante um baixo valor de pH as armaduras despassivam. No entanto, 

normalmente, devido a um recobrimento de qualidade a carbonatação não é a 

principal condição. 

-A presença de iões despassivantes, em quantidades excessivas. Os iões podem ser 

adicionados juntamente, em constituintes do betão, durante o seu fabrico ou 

penetrarem, provindos do meio ambiente exterior (exposição ambiental propicia) [6]. 

A destruição da camada passiva pode resultar da combinação das duas condições. Em 

estruturas com exposição a ambientes marítimos, zonas costeiras ou sujeitas a sais 

descongelantes a penetração de iões cloreto é a acção predominante e a carbonatação 

acelera o efeito dos iões cloreto. Em ambientes industrias e urbanos a concentração de 

dióxido de carbono é elevada e a carbonatação é o efeito predominante [1]. 
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Figura 2.2 – Processos de iniciação da corrosão em betão armado [1]. 

2.2.1 ACÇÃO DOS IÕES CLORETO 
A presença de iões cloreto junto das armaduras de betão armado representa uma das 

situações mais agressivas e é responsável pelo maior número de manifestações de corrosão 

em estruturas de betão armado [11]. 

Os iões de cloreto despassivam zonas pontuais na superfície das armaduras e actuam como 

catalisadores do mecanismo de corrosão. A sua intervenção cria pequenas áreas, que 

actuam como ânodos ajudando a dissolver o ferro, enquanto as áreas remanescentes 

permanecem ilesas e funcionam como cátodos do processo electroquímico. Este 

mecanismo causa reduções localizadas na secção nominal dos varões [12]. 

No mecanismo de despassivação, os iões cloretos intervêm nas reacções anódicas 

formando complexos solúveis que destroem a película passiva. Destas reacções ainda são 

libertados iões de cloreto que reagem com iões de ferro, acelerando a dissolução do 

ferro [2]. Segue-se um exemplo, em (2.4) e (2.5), de reacções anódicas que surgem à 

superfície da camada passiva [5]. 

Fe2+ + 4Cl- → FeCl4
2-  (2.4) 

FeCl4
2- + Ca(OH)2 → Fe(OH)2 + CaCl2 + 2Cl-  (2.5) 

A formação de hidróxidos e óxidos de ferro provoca tensões internas, devido ao maior 

volume dos compostos relativamente ao aço e diminui a aderência aço/betão nas zonas 

afectadas [2]. Causa também, o efeito de esmagamento e fendilhação no betão [13]. 

Existe um limite para o qual a concentração de iões cloreto no betão é adversa à formação 

da película passiva em torno das armaduras. Este limite de concentração de iões depende 
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de um largo número de factores característicos no sistema aço/betão como [2]: a 

composição química da solução intersticial e o valor de pH; o rácio água cimento; a 

composição do cimento e os aditivos; a porosidade e capilaridade do betão; o tempo de 

cura e temperatura. A norma NP EN 206-1 [9] recomenda um limite para o teor de cloretos 

de um betão, expresso em percentagem de iões de cloreto por massa de cimento e 

conforme a classe de teor de cloretos definida pela classe de exposição ambiental. 

Consoante a classe os valores são 0,20% ou 0,40% [9]. Quando os iões provêem de origem 

exterior penetram, maioritariamente, por difusão através dos poros, quer no estado gasoso 

quer no estado líquido [10]. 

Face à desproporcionalidade entre áreas correspondentes aos ânodos e cátodos das 

reacções, a dissolução de ferro amplifica-se e concentra-se em zonas pontuais da armadura. 

Neste caso a corrosão manifesta-se localmente e é denominada de corrosão localizada ou 

por picadas (“pitting”). A presença de iões cloreto não só provoca corrosão localizada, 

como também pode causar, devido à elevada concentração ao longo do comprimento das 

armaduras, a diminuição do pH originando uma corrosão do tipo generalizada [10]. 

De acordo com Cairns [14], a corrosão por picadas é preocupante por duas razões: a 

natureza do ataque local às armaduras, que se caracteriza pela perda substancial de secção 

sem a estrutura apresentar sinais visíveis, como a fendilhação. A segunda razão pelo facto 

da corrosão localizada afectar não só a resistência mas também a ductilidade dos varões. A 

maior apreensão acerca deste tipo de corrosão é a perda de área de secção, em zonas 

localizadas, ao longo das armaduras para betão ou para betão pré-esforçado [15]. 

Embora os iões cloreto sejam, na maioria dos casos, os principais responsáveis pela 

corrosão por picadas existem outros iões que, em concentrações superiores a um dado 

valor crítico, também causam o mesmo efeito. É o caso dos iões SO4
2- e S2-, derivados de 

constituintes adicionados durante o fabrico do betão ou por penetração do meio ambiente 

exterior (zonas industriais e urbanas) [12]. 

2.2.2 ACÇÃO DA CARBONATAÇÃO 
A corrosão induzida por carbonatação caracteriza-se pela reacção química entre o gás, 

dióxido de carbono e o composto, hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), resultante da hidratação 

do betão. Como consequência, o valor de pH baixa para valores cerca de 9, destruindo a 
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película passiva envolvente das armaduras e proporciona o início da corrosão [16]. A 

reacção química (2.6) ilustra o mecanismo de carbonatação. 

Ca(OH)
2 
+ CO

2 
→ CaCO

3 
+ H

2
O  (2.6) 

O processo de carbonatação do betão caracteriza-se pela existência duma frente de avanço 

que separa duas zonas com diferentes pH. Através do indicador de fenolftaleína distingue-

se a zona carbonatada, pela cor incolor e a zona alcalina pela cor vermelho carmim, 

facultando a profundidade da frente de avanço da carbonatação [11]. 

O dióxido de carbono é transportado através 

da sua dissolução na solução intersticial ou 

pela difusão entre os vazios não saturados. A 

água desempenha um papel duplo na 

propagação da frente de carbonatação. A 

existência de água nos poros do betão dificulta a difusão do CO2 pelos poros, mas a sua 

dissolução na água proporciona uma reacção com o Ca(OH)2. Como tal, a humidade 

relativa do meio ambiente, em que as estruturas se inserem, é preponderante para a 

velocidade de propagação da frente de carbonatação. Num ambiente com uma humidade 

relativa muito baixa, o betão não detém água nos seus vazios e não causa obstrução à 

difusão de CO2, no entanto não propicia a reacção química. Num ambiente com humidades 

relativas altas acontece o fenómeno contrário, o CO2 dissolve-se na água, existe um meio 

propício para a reacção química proliferar, mas como os poros estão preenchidos, a sua 

difusão é muito lenta [1]. Estima-se que a carbonatação surja em ambientes com 

humidades relativas entre 50 a 80% [11]. 

O efeito da carbonatação favorece uma corrosão do tipo generalizada [15] e de progressão 

lenta. Uma das causas, deve-se ao facto, da corrosão induzida por carbonatação começar 

quando a frente de carbonatação atinge 80% da profundidade do recobrimento. Ao invés, a 

combinação dos efeitos de carbonatação com a acção dos iões cloreto, propicia uma 

corrosão célere [16]. 

Segundo Pullar-Strecker, citado em [17], existe uma relação entre o teor de cloretos por 

peso de cimento e a condição do betão adjacente à armadura, para os quais é possível 

definir um risco de corrosão inerente à estrutura de betão armado. O estado do betão 

 
Figura 2.3 – Frente de avanço da carbonatação 
representado pela zona incolor (lado direito). 
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adjacente à armadura depende da carbonatação e do teor de aluminato tricálcico (C3A), 

presente aquando o fabrico do cimento. Observe-se a Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Risco de corrosão pela combinação do teor de cloretos e da carbonatação [17]. 
Teor de cloretos 

 [% peso de cimento] 
Condição do betão adjacente à armadura 

Risco de 

corrosão 

< 0.4% 

1. Carbonatado; 

2. Não carbonatado, fabricado com cimento com teor 

em C3A < 8%; 

3. Não carbonatado, fabricado com cimento com teor 

em C3A > 8%. 

1. Elevado 

2. Moderado 

3. Baixo 

0.4% - 1 % 

1. Carbonatado; 

2. Não carbonatado, fabricado com cimento com teor 

em C3A < 8%; 

3. Não carbonatado, fabricado com cimento com teor 

em C3A > 8%. 

1. Elevado 

2. Elevado 

3. Moderado 

> 1% Todos os casos Elevado 

2.2.3 CORROSÃO SOB TENSÃO E FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÉNIO 
A corrosão sob tensão e a fragilização por hidrogénio são dois tipos de corrosão possíveis 

em aços de pré-esforço. Assim como no betão armado, quando a película passiva 

permanece integra, estes tipos de corrosão não se manifestam e para tal é importante que o 

aço de pré-esforço esteja totalmente envolvido em betão ou grout sãos [12]. 

Os mecanismos de colapso, em aços pré-esforçados, devido aos efeitos da corrosão, 

poderão apresentar-se como [18]: corrosão sob tensão ou “stress corrosion cracking” 

(SCC) e fragilização por hidrogénio ou “hydrogen-induced stress corrosion cracking” (H-

SCC). Parafraseando Vu e outros [18], ainda não existe um consenso relativamente à 

compreensão do fenómeno, o conjunto de factores de que dependem (tensão, meio 

corrosivo e propriedades do material) levam a mecanismos de degradação muito 

complexos. 

A corrosão sob tensão manifesta-se perante a conjugação de alguns factores como: 

ambientes corrosivos e aquosos, e perante a actuação de uma tensão de tracção elevada e 

estática. Caracteriza-se pela manifestação de fendilhação sem a apresentação de sinais de 

deformação, assim como a deterioração do aço, sem a observação de quaisquer produtos de 
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corrosão [19]. O mecanismo de corrosão inicia-se através da concentração de agentes 

agressivos, como cloretos, em zonas sensíveis ou já parcialmente deterioradas dos aços, 

causando uma degradação tipicamente localizada. Refere-se ainda, que neste tipo de 

corrosão a rotura dá-se de forma frágil e sem avisos prévios [20]. 

De acordo com Eliaz [21], a fragilização por hidrogénio provoca uma diminuição no 

comportamento de rotura de ligas metálicas. Sucede-se perante um carregamento e na 

presença de hidrogénio, contido no interior do aço ou presente à superfície dos varões. A 

rotura provocada pela fragilização de hidrogénio caracteriza-se pelo comportamento frágil, 

enquanto a capacidade resistente e de ductilidade diminuem. Em aços de alta resistência, a 

probabilidade de fragilização é maior, devido à rápida difusão de hidrogénio nas camadas 

de martensite e ferrite, assim como, os baixos limites de saturação, em hidrogénio 

necessários para que se desenvolva, quer ao nível interior, quer à superfície. 

A fendilhação oriunda da fragilização por hidrogénio acontece devido à difusão de átomos 

de hidrogénio para o interior da liga metálica formando moléculas de hidrogénio, que por 

sua vez, exercem pressão no interior do aço [20]. 

No entanto Siegwart [22] refere que a maioria das roturas observadas por manifestações de 

corrosão sob tensão estão interligadas com a fragilização por hidrogénio, nestes casos, 

designa-se o fenómeno por corrosão sob tensão induzida por fragilização de hidrogénio (H-

SCC). Este tipo de corrosão resulta da formação de hidrogénio proveniente da reacção 

catódica, proporcionando o fornecimento de hidrogénio, em quantidades necessárias, para 

se difundir no interior do metal. Coadjuvado ao efeito da micro fendilhação proporcionado 

pela SCC a difusão dá-se com maior facilidade, levando à rotura. [19]. Segundo 

Nürnberger [23], a H-SCC poderá acontecer durante a fase de construção ou durante a vida 

útil da estrutura e perante a conjugação das seguintes condições: 

- “a sensitive material or state”; 

-“a sufficient tension load”; 

-“at least a slight corrosion attack”. 

Como tal, o risco de rotura está associado à acção conjunta dos parâmetros ambientais, 

com as propriedades e características dos aços pré-esforçados [23]. 
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2.3 O EFEITO DA CORROSÃO NO COMPORTAMENTO MECÂNICO 
A corrosão de armaduras é uma das principais causas de deterioração, reduzindo o período 

de vida útil estipulado em projecto [24]. Do processo de corrosão resulta a dissolução 

anódica de metal que, por sua vez, ocupa bastante volume e exerce pressão no betão. Como 

tal, a corrosão afecta as armaduras, devido à diminuição de secção e de ductilidade, o 

betão, devido à fendilhação, esmagamento e destacamento do recobrimento e a ligação 

aço-betão, na medida em que, perde-se a aderência entre os dois elementos constituintes do 

betão armado [5]. 

Muitas estruturas permanecem sem alterações, ao nível de comportamento estrutural, após 

apresentarem uma modesta manifestação de corrosão ou destacamento de recobrimento 

[14], não estando comprovado que, pequenas manifestações de corrosão tenham 

implicações significativas na estabilidade da estrutura. 

No entanto, os custos de reparação de estruturas, de forma a restaurar o seu tempo de vida 

útil, são bastante elevados [3]. 

2.3.1 ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO 
Nas últimas décadas foram efectuados inúmeros estudos acerca da influência da corrosão 

no comportamento mecânico de elementos de betão armado. A maioria dos autores utilizou 

um processo de aceleração da corrosão através da imposição de corrente eléctrica, com 

intensidades superiores às naturais, para corroer as armaduras pelo processo 

electroquímico (método galvanostático). Posteriormente, os elementos foram carregados 

até atingirem a rotura. 

No ano de 1992, J. G. Cabrera citado em [24], conduziu um estudo com vigas de 

dimensões 160x125x1000 mm, com 2 varões de diâmetro 10 mm na armadura superior, 2 

varões diâmetro 12 mm na armadura inferior e estribos de diâmetro 8 espaçados 40 mm. 

Durante 40 dias aplicou-se uma corrente eléctrica, de intensidade desconhecida, na 

armadura inferior. Os resultados obtidos permitiram concluir que, uma perda de 9% de 

secção nominal, na armadura inferior, originou uma redução de 20% no momento a meio 

vão e um aumento de 40% na flecha da viga para a carga de serviço. 

Em 1994 Gonzalez e outros [25] compararam o grau de corrosão generalizada com o valor 

máximo da profundidade atingida pela corrosão localizada (“pitting”). Simularam dois 
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tipos de corrosão acelerada. Em ambos, adicionou-se 3% de cloreto de cálcio (CaCl2) à 

pasta de cimento, sendo que, no primeiro caso, aplicou-se um ciclo de 

humedecimento/secagem, com uma humidade relativa entre 50 a 60%, durante 6 anos e no 

segundo optou-se por aplicar uma corrente anódica com intensidades entre 10 e 

100 µA/cm2. No final, mediram o peso de cada amostra, para determinar a média do efeito 

generalizado de corrosão e a profundidade máxima das picadas. Do estudo concluíram que 

a corrosão localizada tende a ocorrer em betões contaminados por iões cloreto e que, a 

profundidade máxima desta, corresponde a cerca de 4 a 8 vezes mais que a profundidade 

atingida pela corrosão generalizada. 

Almusallam e outros [26] realizaram uma investigação sobre o efeito da corrosão em lajes 

armadas numa direcção e sujeitas a uma carga uniforme. Prepararam lajes com dimensões 

pequenas (305x711x63,5 mm) e armadas com 5 varões de diâmetro 6 mm. O processo de 

corrosão, como se pode visualizar na Figura 2.4, decorreu segundo a aplicação duma 

corrente eléctrica constante de 2 A. De seguida as lajes foram sujeitas a um ensaio de 

flexão, composto pela aplicação duma carga distribuída, até à rotura e os varões foram 

limpos e pesados para determinar a percentagem de massa perdida e o grau de corrosão 

induzido. Para baixos graus de corrosão (1,5% do seu peso) e antes de aparecerem sinais 

de fendilhação, observou-se um ligeiro aumento na capacidade resistente da laje, 

consequência da pouca oxidação 

das armaduras. Até um 

determinado limite, os produtos 

originários da corrosão foram 

benéficos do ponto de vista da 

aderência aço-betão, mas uma vez 

ultrapassado surgem fendas, 

aumenta o grau de corrosão e a 

capacidade resistente diminui 

abruptamente. Como se pode 

observar na Figura 2.5, para um 

grau de corrosão baixo, de 5%, a resistência última reduz-se 25% e para um grau de 

corrosão de cerca de 25% diminuiu 60%. 

Observou-se também, a diminuição na capacidade resistente à flexão, causada pela perda 

de secção nominal das armaduras e à degradação da interface aço-betão, a qual, impede a 

 
Figura 2.4 – Esquema do processo de corrosão acelerado.[26]. 
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transmissão dos esforços de flexão do betão para o aço. Sendo assim, conforme a 

progressão da corrosão, a ductilidade da laje diminui e causa uma rotura frágil, como se 

pode observar no gráfico da Figura 2.6. 

 
Figura 2.5 - Diminuição da capacidade resistente última de lajes sujeitas a vários graus de corrosão [26]. 

 
Figura 2.6 – Curvas força/deslocamento em lajes consoante o grau de corrosão [26] 

Ao nível do estudo do comportamento mecânico, os autores Rodriguez e outros [24] 

obtiveram conclusões semelhantes, ensaiando vigas. Foram realizados vários tipos de vigas 

com diferentes percentagens de armadura e diferentes dimensões, para abranger e detalhar 

o maior número de situações possíveis, devido ao efeito corrosivo. Através da impregnação 

duma corrente anódica de intensidade 100 µA/cm2 (Figura 2.7), considerada como dez 

vezes superior à normalmente medida em betões altamente corroídos por acção de cloretos, 

acelerou-se o processo de corrosão e concluiu-se que, o efeito corrosivo diminui a 

capacidade resistente, aumenta a flecha e a fendilhação, para uma carga de serviço. Além 

das vigas apresentarem roturas frágeis, é de reparar que, o esperado seria roturas por flexão 
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e na maioria dos casos, de vigas corroídas, a rotura deu-se por corte. Em parte, devido às 

deteriorações mais graves se manifestarem através da fendilhação, do esmagamento do 

betão de recobrimento e da corrosão localizada nos estribos. 

 

Figura 2.7 – Esquema do processo de corrosão acelerado [24]. 

Quer em lajes como em vigas Rodriguez e outros [24] apontaram a deterioração da ligação 

aço-betão e a consequente perda de aderência, como um factor importante no 

comportamento frágil das estruturas. Para caracterizar este efeito Mangat e Elgarf [27] 

efectuaram um estudo no qual, aplicaram uma corrente eléctrica de intensidades entre 0,8 e 

2,4 mA/cm2 em vigas, levando as armaduras a corroerem-se e à consequente diminuição da 

secção para valores de: 0; 0,3; 0,4; 0,5; 1; 2 e 5%. Depois de carregadas e de efectuadas 

todas as medições, concluíram que, até um grau de corrosão de 0,4%, o betão não 

apresenta sinais de perda de aderência e aumenta a capacidade de carga máxima até 25%. 

No entanto, para elevados graus de corrosão a resistência da aderência diminui 

rapidamente e o deslizamento dos bordos livres dá-se em função do grau de corrosão. 

Os mesmos autores publicaram outro artigo [28] abordando o tema da capacidade 

resistente à flexão de vigas sujeitas à corrosão. Para o estudo prepararam 111 amostras 

variando os diâmetros das armaduras e o grau de corrosão. Os resultados demonstraram 

que a diminuição da secção nos varões tem pouca influência na capacidade resistente à 

flexão das vigas, isto porque, a principal causa que provoca a diminuição de resistência, 

deve-se à perda de aderência aço-betão. 

Contudo apesar dos autores Mangat e Elgarf tecerem esta conclusão, diversos autores 

optaram por analisar o efeito da corrosão na influência das características mecânicas, 

segundo a vertente da análise directa da perda de secção das armaduras, como será 

demonstrado no subcapítulo seguinte. 

Em todos os estudos apresentados até ao momento os autores não consideraram o efeito 

sinérgico entre a progressão da corrosão e as cargas de serviço, começando normalmente o 
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seu estudo pela imposição dum estado de corrosão e de seguida carregando os elementos 

de betão até à rotura. Tomando em consideração que, na realidade as estruturas estão 

sujeitas à acção simbiótica destes dois efeitos, Ballim [29] tece críticas aos métodos 

experimentais baseados no pressuposto de separação de efeitos e conduz um estudo com 

conclusões pertinentes neste domínio. 

No estudo efectuado pelo autor, as vigas foram carregadas segundo duas séries, uma com 

23% e outra com 34% da carga última de projecto e ao mesmo tempo decorreu o processo 

de corrosão acelerado, durante um período de 30 dias (Figura 2.8). A acção simultânea de 

corrosão e de carregamento propicia uma abertura maior nas fendas induzidas pelos 

produtos da corrosão, facilitando o acesso de oxigénio e água, provocando uma maior 

degradação e uma progressão rápida da corrosão de armaduras. Como tal, observou-se que, 

uma perda de massa de 6% das armaduras principais resulta num aumento de deformação a 

meio vão de 40 a 70%, relativamente às amostras não corroídas e que, o tempo necessário 

para ocorrer a fendilhação é menor. Concluindo-se que as fendas aparecem 

prematuramente em vigas sujeitas aos dois efeitos em simultâneo. 

 

Figura 2.8 – Esquema do sistema de corrosão acelerada com carregametno simultaneo [29]. 

Segundo o Stewart [15], até ao ano de 2004 a maioria dos estudos efectuados com o 

objectivo de avaliar a capacidade resistente e de fiabilidade de flexão, devido aos efeitos de 

corrosão, direccionaram-se apenas para a deterioração de zonas sujeitas a cargas máximas 

e capacidade de deflexões a meio vão, menosprezando o efeito da variabilidade espacial da 

corrosão localizada e levando a uma subestimação da fiabilidade estrutural. Como tal, o 

autor desenvolveu um modelo probabilístico para avaliar o efeito da variabilidade espacial 

da corrosão localizada na fiabilidade estrutural de flexão de vigas simplesmente apoiadas. 



 

- 18 - 
 

O modelo implica a descrição e separação, da viga, nos vários elementos constituintes e a 

simulação de corrosão, com profundidade máxima em vários locais ao longo dos varões, 

para cada elemento. A análise por este modelo considera vários comprimentos de vão, 

vários diâmetros de varões, o número de varões por secção transversal da viga, cargas 

variáveis, cargas permanentes e a correlação de corrosão localizada entre varões 

adjacentes. O autor concluiu que comparando a corrosão por picadas com a corrosão 

generalizada, esta tem maior impacto em varões de diâmetros menores e a probabilidade de 

rotura considerando o efeito de variabilidade espacial da corrosão por picadas é três vezes 

superior aos modelos que só consideram o efeito confinado da corrosão. Refere-se ainda 

que, a aplicação de um modelo deste tipo diminuiu significativamente a fiabilidade à 

capacidade resistente à flexão de vigas de betão armado [15].  

De acordo Higgins e Farrow III [30], o impacto da corrosão na capacidade resistente ao 

esforço transverso de vigas convencionais de betão armado ainda não foi amplamente 

estudado. As directrizes actuais de avaliação e classificação são baseadas na inspecção 

visual e nunca foram correlacionadas com o comportamento estrutural de vigas sujeitas a 

deterioração por corrosão. Portanto, investigaram este tema, acerca da avaliação da 

deterioração e do comportamento aos esforços de corte de vigas sujeitas aos fenómenos de 

corrosão. 

Nesta investigação experimental fabricaram-se amostras de portes razoáveis e aplicou-se 

uma corrente eléctrica nos estribos, de intensidade 0,6 mA/cm2, de forma a acelerar o 

processo de corrosão nos mesmos. Os resultados dos três graus de corrosão induzida (12, 

20 e 40% de perda da secção nominal dos estribos) demonstram que, a inspecção visual 

pode não ser adequada para indicar a capacidade estrutural real, porque esta é altamente 

dependente da localização da corrosão e da deterioração sequencial. A corrosão nos 

estribos não se apresenta uniformemente ao longo do seu comprimento, existem zonas 

distintamente afectadas pela corrosão por picadas e a diminuição da secção leva à cedência 

localizada e à redução de ductilidade (Figura 2.9). Em casos de deterioração severa é 

possível a rotura de estribos, limitando a capacidade resistente e de deformação das vigas. 

É relevante mencionar que, nos ensaios a vigas com espaçamento entre estribos pequenos, 

observaram-se zonas de elevada degradação do betão, em particular, fendilhação do 

recobrimento, esmagamento e delaminação, devido à elevada concentração dos produtos 

de corrosão em pequenas áreas de betão [30].  
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Figura 2.9 – Corrosão induzida por cloretos na ponte Brush Creek em 1998.As letras A e B indicam estribos 
descontinuos devido à corrosão. [30]. 

Val [31] corrobora o autor anterior através da publicação dum artigo sobre o efeito da 

corrosão generalizada e localizada na fiabilidade estrutural de vigas de betão armado. Para 

tal, baseou-se num modelo parecido com o de Stewart [15], para simular a variabilidade 

espacial da corrosão localizada e tomou em consideração a rotura por flexão e por corte 

dos respectivos elementos ensaiados. Concluiu que, para baixos graus de corrosão 

(menores que 0.5 µA/cm2), quer do tipo localizada, quer do tipo generalizada, a corrosão 

não influência a fiabilidade das vigas. Enquanto, para elevados níveis (superiores a 

1 µA/cm2) o efeito da corrosão é significativo. Para estes graus de corrosão provou-se que 

a corrosão por picadas, em particular nos estribos, tem maior influência, relativamente à 

corrosão generalizada, na adulteração da fiabilidade das vigas. Isto devido à diminuição da 

capacidade resistente ao esforço transverso. É apreciável que perante ambientes agressivos 

seja considerado o efeito da corrosão nos estribos e a sua influência na capacidade 

resistente ao corte, de outra forma a avaliação da fiabilidade estrutural da viga é 

sobrestimada. 

No ano de 2007 Torres-Acosta e outros [32] efectuaram um estudo relacionando a 

diminuição da capacidade de flexão com a perda de secção das armaduras das vigas, sob 

efeitos de corrosão em ambientes húmidos.  

O processo experimental consistiu na preparação de doze amostras com as dimensões: 

100x150x1500 mm e na impregnação de uma corrente eléctrica anódica, constante, de 

intensidade 80 µA/cm2, durante 50 a 180 dias, para acelerar o processo de corrosão. 

Posteriormente, as vigas foram carregadas à flexão e os varões removidos de forma a 
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determinar a percentagem de massa perdida durante a corrosão. Os resultados indicaram 

que o processo de corrosão em ambientes secos propicia uma rápida formação de fendas, 

quando comparados com ambientes húmidos. Os autores calculam que, em ambientes 

secos, os produtos de corrosão acumulam-se facilmente, exercendo maiores pressões sobre 

o betão e que, em ambientes húmidos, estes produtos possam diluir-se com maior 

facilidade afastando-se da interface aço-betão. No entanto, verificou-se que perante um 

ambiente húmido, a manifestação de corrosão localizada é mais acentuada que num 

ambiente seco. Relativamente à capacidade resistente à flexão, observou-se que tende a 

diminuir, maioritariamente, devido à formação de cavidades nas armaduras, provocadas 

pela corrosão localizada. Por fim, os autores propõem que, a determinação da profundidade 

da cavidade é o melhor parâmetro para correlacionar a capacidade de flexão com o grau de 

deterioração por corrosão [32]. 

Em zonas com forte tendência para a corrosão de armaduras e susceptíveis a sismos, os 

elementos de betão armado, têm de ser dimensionados para garantir a fiabilidade das 

estruturas, nomeadamente, a ductilidade não deve ser afectada pela corrosão [33]. Sendo 

assim, os autores Du, Clark e Chan [33], acharam meritório estudar o impacto da corrosão 

no comportamento dúctil, assim como, o modelo de rotura em estruturas de betão armado.  

Dimensionaram dezanove vigas com variadas percentagens de armaduras e ensaiaram-nas 

através de duas cargas concentradas, até à rotura (Figura 2.10). Segundo um processo 

electroquímico acelerou-se o avanço da corrosão. Os resultados experimentais 

demonstraram que, a corrosão além de diminuir a capacidade resistente, altera o modo de 

rotura e afecta substancialmente a ductilidade. A diminuição de resistência da ligação aço-

betão e/ou a redução da ductilidade dos varões de aço causa o decrescimento da capacidade 

dúctil dos elementos de betão, levantando preocupações, no caso do grau de corrosão 

exceder 10%, em vigas com pequenas percentagens de armadura de tracção, devido à 

redução da sua capacidade última de deformação. Neste caso a rotura dá-se de forma frágil 

e a estrutura colapsa subitamente [33]. 
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Figura 2.10 – Esquema do sistema de ensaio [33]. 

A maioria dos estudos efectuados acerca da influência da corrosão, em elementos de betão 

armado, basearam-se na utilização do método galvanoestático para acelerar o processo de 

corrosão. No entanto, este processo não representa a corrosão natural e os autores Yuan, Ji 

e Shah [34] publicaram um artigo sugerindo um meio alternativo para simular a corrosão, 

comparando-o com o método galvanoestático. O processo de corrosão proposto assenta na 

criação de um ambiente artificial que se caracteriza pela simulação de temperaturas altas, 

humidades elevadas e ciclos repetidos de humedecimento/secagem. O método de corrosão 

galvanoestático, bastante usado nas últimas duas décadas, tem a vantagem de diminuir o 

tempo necessário para atingir elevados graus de corrosão e a facilidade de controlar, 

através da intensidade da corrente eléctrica, o nível de corrosão desejado. Contudo os 

diferentes processos de aceleração originam corrosões com características diferentes, quer 

ao nível da morfologia apresentada na superfície dos varões de aço, quer na deterioração 

da ligação aço-betão, causando diferenças nas capacidades dúcteis e resistentes da 

estrutura [34]. 

Da comparação entre os dois métodos resultam diferenças relativamente à distribuição da 

corrosão ao longo dos varões. A corrosão por ambiente artificial manifesta-se nas 

superfícies viradas para o lado do betão de recobrimento, forçando a fendilhação. Enquanto 

pelo método galvanoestático a corrosão apresenta-se, de forma generalizada, em todo o 

perímetro dos varões. A corrosão na armadura principal pode reduzir a capacidade de carga 

e as características de ductilidade, sendo que, diferentes morfologias de corrosão, devido 

aos diferentes métodos, influenciam o comportamento estrutural. Por último, os autores 

afirmam que a corrosão artificial é mais representativa da realidade por se assemelhar à 

corrosão natural [34]. 
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Por forma a concluir o estado do conhecimento, relativamente à influência da corrosão no 

comportamento mecânico de elementos de betão armado, é importante mencionar o 

trabalho de Stewart [35]. Que contempla o comportamento mecânico de armaduras à 

flexão e ao corte, devido à influência da corrosão localizada e considerando a variabilidade 

espacial. 

O modelo probabilístico anteriormente apresentado por Stewart [15] foi melhorado de 

forma a considerar não só a variabilidade espacial das picadas de corrosão (Figura 2.11), 

como o tempo; os estados limite de flexão e de corte; os modelos de rotura frágeis e 

dúcteis nas armaduras principais e estribos; a capacidade estrutural através de estatística e 

a perda da área de secção que condiciona o colapso de vigas.  

 
Figura 2.11 – Esquema representativo da capacidade de tracção de cada troço do varão, conforme a 
localização e profundidade da picada [35]. 

Parafraseando Stewart [35], o grau da corrosão influencia o comportamento das armaduras, 

uma baixa corrosão caracteriza uma rotura por cedência dúctil, enquanto elevados níveis 

originam roturas frágeis. O fenómeno de transposição do modelo frágil para o dúctil 

depende do tempo e da localização da deterioração, o que levou o autor a separar em dois 

modelos probabilísticos o comportamento das armaduras. Assumindo um comportamento 

estritamente frágil e outro rigorosamente dúctil, estima-se por probabilidade, que o 

comportamento real das estruturas se encontre entre os dois comportamentos. Tomando em 

consideração o comportamento mecânico das armaduras, o grau de corrosão e a 

fiabilidade, concluiu-se que, considerando um comportamento frágil nas armaduras, a 

probabilidade de colapso da estrutura é 450% superior do que, assumindo um 

comportamento dúctil. Assim, considera-se importante a introdução do comportamento 

mecânico das armaduras, sujeitas à corrosão por picadas, na avaliação da fiabilidade de 

estrutural de vigas [35]. 
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2.3.2 ARMADURAS DE AÇO 
Alguns dos autores que se dedicaram ao estudo do efeito da corrosão no comportamento 

mecânico de elementos de betão armado optaram por focar a sua análise directamente no 

comportamento dos elementos de aço, em vez do conjunto betão armado. Para tal 

observou-se dois processos utilizados nos ensaios às armaduras, num colocam-se as 

armaduras em betão armado, provoca-se a corrosão pela aplicação duma corrente eléctrica 

e depois de alcançado o grau de corrosão desejado, as armaduras são retiradas do betão, 

pesadas e ensaiadas à tracção. No outro processo, provoca-se uma corrosão directa nas 

armaduras, com o nível de corrosão pretendido, posteriormente pesam-se e ensaiam-se as 

amostras. 

Almusallam [3] orientou o seu estudo conforme o primeiro processo, apresentado 

anteriormente, para avaliar o efeito da corrosão nas propriedades mecânicas dos varões de 

aço, segundo vários graus de corrosão. Da análise a varões de diâmetros 6 e 12 mm 

concluiu-o que, considerando a área de secção remanescente, o nível de corrosão induzida 

provoca um ligeiro decréscimo na resistência à tracção. No entanto, utilizando o diâmetro 

nominal para o cálculo da resistência à tracção, os varões de diâmetro 6 mm, com graus de 

corrosão de 12% ou superiores, e os varões de 12 mm de diâmetro com corrosão igual a 

24% ou superior, não garantiram o limite mínimo de tensão de tracção, requerido pelo 

ASTM A 615 de 600 MPa. Os gráficos tensão-deformação demonstraram a perda de 

ductilidade dos varões com o aumento do nível de corrosão, assim como a diminuição da 

extensão do patamar de cedência, observado na Figura 2.12. Foi constatado que, um grau 

de corrosão de 12%, ou superior, origina uma rotura frágil e nesta situação, o valor da 

extensão é menor, que o especificado pela ASTM A 615, em cerca de 9%. 

  
Figura 2.12 – Gráficos tensão-deformação de varões de 6 mm de diâmetro, do lado esquerdo com 0,88% e 
do lado direito com 13,9% níveis de corrosão [3]. 
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No ano seguinte, Maslehuddin e outros [36] desenvolveram um estudo com intuito de 

avaliar o efeito do processo de fabrico dos aços, nomeadamente, o sistema de tratamento 

térmico (Tempcore), na capacidade de resistência à corrosão, assim como, o 

comportamento ao processo corrosivo, devido à influência de uma prévia exposição 

atmosférica das armaduras, antes da colocação do betão. 

Foram recolhidos varões de 12 e 18 mm de diâmetro, dos dois processos de tratamento 

térmico, de vários fabricantes e organizaram-se as amostras por grupos conforme o 

fabricante. Três grupos de aços arrefecidos ao ar ambiente e um grupo de aços Tempcore. 

Posteriormente dividiram-se, conforme as durações pretendidas (3, 6 e 12 meses), entre as 

várias exposições atmosféricas - exposição a um ambiente costeiro e exposição interior em 

local abrigado. De seguida, as armaduras foram embebidas no betão, aplicou-se, uma 

corrente eléctrica anódica e emergiu-se, até metade da sua altura, numa solução de cloreto 

de sódio (NaCl) para acelerar a corrosão. Através da medição do potencial de corrosão e da 

intensidade da corrente eléctrica, determinou-se o grau de corrosão nos elementos de betão, 

construídos com armaduras sujeitas à corrosão prévia por exposição atmosférica 

(12 meses) e nos elementos com armaduras incólumes [36]. 

Da avaliação efectuada, verificou-se que, para os dois tipos de tratamento térmico, o grau 

de corrosão atingido pelas armaduras expostas ao meio ambiente é menor, do que nas 

armaduras aplicadas directamente, devido à camada criada pelos produtos de corrosão, que 

atrasa a penetração dos iões cloreto. Refere-se que o tempo para a iniciação da corrosão é 

maior nos aços Tempcore do que, nos arrefecidos ao ar ambiente, devido à formação duma 

camada exterior que lhe confere maior resistência à corrosão (Tabela 2.2), sendo nas 

armaduras sem exposição ambiental, onde melhor se evidencia a diferença nos tempos de 

iniciação de corrosão. Possivelmente a camada exterior de martensite formada no processo 

de arrefecimento Tempcore, oferece maior resistência à corrosão, que a microestrutura dos 

aços arrefecido ao ar ambiente, cuja constituição apresenta perlite e ferrite [36]. 

  



 

- 25 - 
 

Tabela 2.2 – Tempo necessário para o início de corrosão conforme [36] 

Cairns e outros [14] realizaram um estudo com o intuito de determinar o efeito da corrosão 

no comportamento mecânico das armaduras, com base num modelo numérico, numa 

simulação mecânica de corrosão e pelo processo de corrosão acelerada, vulgarmente 

utilizados por vários autores, de polarização anódica. O modelo numérico teve como 

objectivo avaliar a influência de alguns parâmetros na capacidade resistente e ductilidade, 

devido à corrosão por picadas. Posteriormente avaliou-se a sua compatibilidade com a 

realidade, comparando-o com os testes físicos. O propósito da simulação mecânica de 

corrosão foi de investigar o efeito dos danos localizados nos varões, como é característico 

da corrosão por picadas. Removeu-se parte da secção dos varões, utilizando uma broca 

hemisférica, até se atingir a profundidade desejada em função da percentagem de secção 

perdida, como se observa na Figura 2.13. Segundo os autores, a morfologia da corrosão por 

picadas é circular e corresponde a cerca de metade da profundidade da picada, facto que se 

observou nas amostras corroídas por polarização anódica e que fundamenta o processo de 

remoção mecânico. Apesar da conveniência da simulação de corrosão mecânica, devido ao 

processo controlado de redução de secção nas armaduras, este não é representativo do 

ataque por corrosão natural. De forma a aproximar o processo de corrosão do sucedido 

Exposição 

Duração 

da 

exposição 

Diâmetro 

do varão 

[mm] 

Tempo para a iniciação da corrosão [dias] 

Arrefecimento 

Tempcore 

Arrefecimento 

por ar 1 

Arrefecimento 

por ar 2 

Arrefecimento 

por ar 3 

Sem 

exposição 
- 

12 283 113 271 113 

18 195 113 77 113 

Ambiente 

marítimo 

3 Meses 
12 227 136 127 73 

18 163 171 113 71 

6 Meses 
12 160 155 155 125 

18 229 164 90 90 

12 Meses 
12 Passivada Activa Passivada Activa 

18 Passivada 225 225 260 

Ambiente 

interior 

3 Meses 
12 139 240 130 145 

18 91 55 91 40 

6 Meses 
12 175 155 155 125 

18 229 193 114 90 

12 Meses 
12 329 130 117 100 

18 Passivada 91 57 83 
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naturalmente, os autores efectuaram uma corrosão acelerada em elementos de betão, 

obtendo a soma de corrosões do tipo generalizada e localizada. 

Após a maquinação, os provetes foram 

ensaiados à tracção e a deformação foi medida 

com auxílio a dois extensómetros, com 

comprimentos de cinco vezes o diâmetro dos 

varões, sendo um extensómetro posicionado na 

superfície da zona danificada e outro colocado 

na superfície por baixo da zona danificada. A 

deformação foi determinada pelo cálculo da 

média dos dois extensómetros [14]. 

Os autores observaram que os resultados obtidos pelo modelo numérico, considerando a 

variação de secção ao longo do comprimento dos varões de aço, foram corroborados pelos 

testes, com base nos processos de corrosão físicos e que, os efeitos da corrosão alteram as 

propriedades mecânicas dos varões particularmente, causados pela irregularidade do ataque 

corrosivo ao longo do comprimento das armaduras. A simulação da corrosão, com recurso 

à redução mecânica da secção demonstra que, a redução da capacidade de carga máxima é 

proporcional à área danificada, assim como a tensão de cedência é ligeiramente menos 

proporcional à secção perdida. Ao nível estrutural, o maior efeito nas propriedades 

mecânicas relaciona-se com a perda de ductilidade das armaduras conforme a área 

danificada, devido à redução ou perda de patamar de extensão, como se pode observar 

pelas Figuras 2.14 e 2.15. Na primeira apresenta-se um gráfico força-deslocamento para o 

efeito da redução da secção, num varão de 12 mm de diâmetro, utilizando uma broca 

hemisférica de 8 mm, segundo vários graus de corrosão. A redução de ductilidade, no 

mesmo varão observa-se no gráfico da Figura 2.15, que relaciona o deslocamento com a 

actuação da força máxima de cedência, correspondente a 99% da carga máxima, em função 

da área da secção nominal remanescente. Em varões com 5 e 50% da secção retirada 

apresentou-se uma redução de 30 a 40% e 80% na sua ductilidade, respectivamente. Com 

base nos vários métodos de ensaios de corrosão, concluiu-se que a redução de ductilidade é 

muito superior à diminuição da tensão de cedência e deve-se maioritariamente ao ataque 

por corrosão localizada, ao longo do comprimento das armaduras [14]. 

 
Figura 2.13 – Esquema da remoção de secção 
mecânica, através de uma broca hemisférica [14]. 
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Figura 2.14 – Gráfico força-deslocamento de varões de 12 mm, com remoção da secção por uma broca 
hemisférica de 8 mm, atingindo várias profundidades para perfazer as percentagens de redução da secção 
desejadas [14]. 

 
Figura 2.15 – Gráfico de deslocamento segundo a secção remanescente e para 99% da força máxima [14]. 

Tomando em consideração o estudo anterior e a perda de ductilidade nas armaduras devido 

à corrosão, Apostolopoulos [7] efectuou um estudo com o objectivo de avaliar os efeitos da 

deterioração das armaduras, no comportamento mecânico de varões S500s Tempcore 

sujeitos à fadiga, para um baixo número de ciclos. Os autores Sheng e Gong citados em [7] 

investigaram a rotura sob acção sísmica das ruínas Tang Shan na China, confirmando que, 

perante oscilações de terramotos, o modelo de colapso dos edifícios em betão armado dá-se 

segundo a fadiga, para um reduzido número de ciclos. Parafraseando o autor, até à data, o 

aço S500s Tempcore é o mais utilizado na Grécia e a bibliografia acerca do seu 

comportamento à fadiga é escassa. A Grécia é um dos países inseridos em zonas sísmicas e 

as suas maiores cidades estão construídas próximas da zona costeira, por isso é 

fundamental compreender o efeito da corrosão no comportamento estrutural, visto que, a 

resposta das estruturas ao sismo depende das propriedades mecânicas das armaduras. 
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No estudo realizado pelo autor Apostolopoulos [7], prepararam-se amostras para o ensaio 

de fadiga e para o ensaio de tracção de varões S500s Tempcore, com diâmetro de 12 mm. 

Seguidamente foram colocadas numa câmara de nevoeiro salino, capaz de manter um pH 

entre 6,5 e 7,2 à temperatura de 25 ºC, através da pulverização com uma solução de 5% de 

NaCl, de acordo com a norma ASTM B117, durante 10, 20, 30, 45, 60 e 90 dias. Após a 

corrosão, as amostras foram limpas segundo a ASTM G1, pesadas e calculou-se a área da 

secção efectiva segundo a formula (2.7) estipulada pela DIN 488: 

As =
1.274*G

l  (2.7) 

Na qual “G” representa o peso da amostra e “l” é o seu comprimento. Seguiram-se os 

testes de tracção e de fadiga, segundo o autor, os primeiros serviram para observar, de uma 

forma geral, o efeito da corrosão nas propriedades de tracção do material e os segundos 

para estudar o efeito dos vários graus de corrosão na energia dissipada, no número de 

ciclos até à rotura e para avaliar o efeito combinado da fadiga, com a capacidade de carga 

das armaduras. Para cada 

grau de corrosão induzida 

foram conduzidos três 

ensaios de tracção e de 

fadiga, sendo que, os de 

fadiga testaram-se sob acção 

duma carga sinusoidal, de 

frequência 1 Hz e perante 

três níveis constantes de 

deformação (±1%, ±2.5% 

e ±4%). Após os ensaios, 

os resultados demonstraram 

que, o aço S500s Tempcore, 

à medida que o grau de corrosão progride, exibe uma redução significativa na ductilidade e 

no número de ciclos até à rotura. Pelos ensaios de tracção observou-se a fragilização das 

armaduras, devido à diminuição da capacidade de extensão até à rotura (Figura 2.16). Por 

último refere-se que, a capacidade de carga máxima reduz-se durante um carregamento de 

fadiga e em aços corroídos a redução, ainda é mais acentuada, levando o autor a 

depreender que, edifícios antigos, em zonas sísmicas não mantêm a sua capacidade de 

 
Figura 2.16 – Gráfico tensão-deformação do aço S500s segundo os 
vários graus de corrosão [7]. 
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suporte de carga constante e por isso, não deve ser considerado seguro, para além de um 

determinado tempo de vida útil [7]. 

Ainda no ano de 2007, o mesmo autor publica, em parceria, dois artigos com o intuito de 

estudar o aço BSt500s Tempcore sob o efeito da corrosão. Na primeira publicação foi 

estudado o impacto da corrosão na perda de massa, no comportamento à fadiga e na 

dureza, para compreender qualitativamente e quantitativamente o efeito da corrosão nas 

suas propriedades. O aço BSt500s é equivalente à classe S500s e resulta dum processo de 

tratamento do aço macio, com a finalidade de aumentar a resistência dos varões, através do 

método de arrefecimento Tempcore. Observando a sua secção pela Figura 2.17 denota-se a 

existência dum anel martensítico, seguido dum bainítico e o núcleo composto por ferrite-

perlite [13]. 

 
Figura 2.17 – Secção transversal dum varão de diâmetro 8 mm, classe BSt500s [13]. 

Através da utilização de amostras, de diâmetros 8 e 12 mm com 280 mm de comprimento, 

os autores simularam a corrosão pela exposição a um ambiente de NaCl durante 10, 20, 30, 

45, 60 e 90 dias. Posteriormente, as amostras, foram pesadas para determinar a 

percentagem de massa perdida e ensaiadas à fadiga. Os ensaios foram levados a cabo nas 

amostras de 12 mm, perante três níveis de tensão (± 325 MPa, ±265 MPa e ±200 MPa), 

com uma frequência de 20 Hz, até à rotura, sendo a deformação medida pelo afastamento 

entre garras, considerado inicialmente de 170 mm. Relativamente à percentagem de massa 

perdida, denotou-se uma redução, nos varões de 12 mm, num período entre 10 a 90 dias, de 

1,37 a 8,26 % respectivamente. Enquanto nos varões de 8 mm, a redução de massa, para o 

mesmo período, foi superior e entre 0,60 a 31,86%. Isto deve-se ao facto de que, a mesma 

duração de exposição provoca a mesma redução na espessura da camada exterior, sendo 

que, para diâmetros menores, a área da secção remanescente é menor comparativamente 

aos diâmetros maiores. Concluindo-se então, que para o mesmo período de exposição, a 
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um ambiente agressivo, a perda de massa dos varões menores é muito maior que a perda 

em varões de diâmetros maiores. Reparou-se que, durante o processo de corrosão a camada 

exterior, martensítica, degradou-se e como consequência a tensão de cedência e a 

densidade de energia (Figura 2.18) diminuíram, assim como, o limite de fadiga observado 

na Figura 2.19 [13]. 

 

Figura 2.18 - Gráfico tensão-deformação para vários graus de corrosão do aço de classe BSt500s [13]. 

 

 

 
Figura 2.19 – Gráfico de barras ilustrativo da variação do limite à fadiga conforme o tempo de corrosão 
para varões BSt500s diâmetro 8 mm [13]. 
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Figura 2.20– Gráfico resultante do teste de dureza para varões BSt500s de diâmetro 8mm [13]. 

Posteriormente, os mesmos autores elaboraram um trabalho semelhante, no qual se pode 

observar, com auxílio do microscópico SEM (“Scanning Electron Microscopic”), o efeito 

da corrosão na camada de martensite (Tabela 2.3,  Figura 2.21e Figura 2.22). As cavidades 

e irregularidades apresentadas na superfície dos varões, como se pode observar na Figura 

2.21, foram criadas pela acção da corrosão e são responsáveis pela redução da resistência, 

diminuição da extensão na rotura, perda de densidade de energia de deformação e pela 

diminuição no número de ciclos até à rotura. A superfície irregular e com deterioração 

localizada, forma pontos de acumulação de tensões, causando a diminuição das 

propriedades mecânicas dos varões e do seu tempo do vida útil [37]. 

Tabela 2.3 – Espessuras da camada de martensite [37]. 

Speciemen 

Cross sections Transverse sections 

Min 

 [mm] 

Max 

 [mm] 

Min 

 [mm] 

Max 

 [mm] 

Noncorroded 0,8 1,5 0,7 1,2 

Corroded for 90 days 0,35 0,9 0,12 0,7 

 

  
Figura 2.21 – Espessura da camada de “martensite” para uma amostra não corroída, do lado esquerdo e do 
lado direito, uma amostra com 90 dias de exposição a ambiente corrosivo [37]. 
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Figura 2.22 –As imagens a) e b) correspondem à secção longitudinal e transversal, respectivamente, das 
amostras não corroídas. As imagens c) e d) representam uma amostra sujeita a 90 dias de exposição a 
ambiente corrosivo [37]. 

Numa outra publicação [38] é apresentado um estudo acerca da utilização desta classe de 

aço em estribos, com o objectivo de analisar o comportamento e a deformação plástica 

perante um ambiente corrosivo. Segundo o autor, os estribos são as armaduras com maior 

exposição à corrosão, devido à sua localização mais próxima do ambiente exterior, 

relativamente às armaduras principais e têm menos espessura de recobrimento. Pelo facto 

de serem de menores diâmetros, têm maiores perdas de massa, durante o mesmo tempo de 

exposição ambiental. Outro dos aspectos referidos pelo autor prende-se com a deformação 

plástica dos estribos, associada à dobragem, em torno das armaduras principais, para 

estabelecer a ligação entre armaduras superiores e inferiores. 

Neste estudo [38] as amostras foram sujeitas, inicialmente, a deformações plásticas de 1, 2 

e 4% e de seguida foram colocadas numa câmara, em laboratório, para simular um 

ambiente propício à corrosão (nevoeiro salino, através da pulverização com solução de 5% 

de NaCl). Depois de observadas, reparou-se que o grau de corrosão não foi influenciado 

pela deformação plástica induzida previamente, uma vez que, todas as amostras sujeitas ao 

mesmo tempo de corrosão e com diferentes deformações plásticas apresentaram perdas de 

massa semelhantes. Após os ensaios de tracção retiraram-se algumas conclusões, o 

aumento do nível de deformação plástica tem uma influência significativa na diminuição 
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da ductilidade, embora se tenha manifestado um aumento na tensão de cedência e na 

tensão de rotura. 

Apostolopoulos e Michalopoulos [39] que, levaram a cabo um estudo muito semelhante, 

referem que, o aumento da tensão de cedência e de rotura deve-se ao endurecimento 

conferido pela força de tracção e é dependente da deformação plástica induzida. A 

extensão na rotura e a densidade de energia mostraram uma diminuição apreciável com o 

aumento do tempo de exposição ambiental e com o aumento da deformação plástica. A 

combinação dos efeitos de deformação plástica e corrosão provocam deteriorações 

adicionais às armaduras, sendo que, a diminuição da densidade de energia para o valor de 

4% de deformação plástica é alarmante. Uma vez que, na prática (através da dobragem de 

estribos em torno das armaduras principais), verificam-se valores de deformações plásticas 

superiores a 4% [38]. O comportamento mecânico de estribos e cintas pode mudar devido 

à acção combinada da deformação plástica e da corrosão das armaduras, comprometendo a 

viabilidade da sua função [39]. 

As últimas publicações [13, 37 38, 39] debruçaram-se sobre o efeito da corrosão nas 

propriedades mecânicas de uma classe de aço em particular, o S500s ou o equivalente 

BSt500s Tempcore. No estudo de Papadopoulos e outros [40] compararam-se os efeitos da 

corrosão, simulada laboratorialmente, entre as classes S500s e a sua sucessora a B500c, e a 

influência no seu comportamento mecânico. 

Segundo os autores [40], a classe 

B500c é relativamente recente e 

está actualmente a substituir a 

classe S500s, bastante utilizada 

na última década. Este aço surge 

no mercado, por forma a 

satisfazer as exigência do novo 

regulamento grego ELOT 1421-

3, devido ao seu melhor 

comportamento à acção sísmica. 

Observe-se a curva tensão–

deformação, obtida para as duas 

classes na Figura 2.23. 

 
Figura 2.23 – Gráfico de comparação de curvas tensão-
deformação pras as classes S500s e B500c [40]. 
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As amostras utilizadas para as duas classes provêm do mesmo fornecedor e foram 

produzidas com base no processo de tratamento térmico Tempcore. Assim que preparadas, 

as amostras foram sujeitas à simulação de um ambiente saturado de cloreto de sódio, em 

laboratório, regulando a sua exposição pela duração, conforme desejada. De forma a 

comparar as duas classes os autores aplicaram um método com base na determinação do 

índice de desempenho (Qd), o qual considera a combinação de características inerentes a 

cada classe, como a resistência à tracção e a ductilidade. Através do índice é possível 

contabilizar o efeito da degradação por corrosão no desempenho mecânico das 

amostragens e compará-lo. Após os ensaios de tracção, da observação e da elaboração dos 

índices de desempenho, concluiu-se que, a classe B500c tende a perder mais secção, que a 

sua antecessora, com o avanço da corrosão (Figura 2.25) e que, apesar das propriedades de 

ductilidade da nova classe se apresentarem superiores relativamente à antiga, notou-se que, 

deterioram-se mais depressa. Em geral, o aço B500c apresenta uma maior redução nos 

índices de performance, com o aumento do grau corrosão, comparativamente com o aço 

S500s, que parece resistir melhor à corrosão, observe-se a Figura 2.24. Ao fim de 90 dias 

de exposição os índices de desempenho das duas classes estão muito próximos [40]. 

 

Figura 2.24 – Efeito da duração de corrosão no diâmetro das duas classes de aço[40]. 

Em conclusão os autores sugerem, que a procura constante, em melhorar as propriedades 

mecânicas dos aços, negligenciando o efeito da corrosão, pode levar a resultados 

indesejados a longo prazo [40]. 
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Figura 2.25 – Efeito da duração da corrosão no índice de desempenho QD nas duas classes de aço [40]. 

O processo de fabrico com recurso ao tratamento térmico Tempcore é o sistema mais 

utilizado para a produção de aços de alta resistência. No entanto, existem outros 

mecanismos para o fabrico de aço utilizados na construção. O estudo efectuado por Zitrou 

e outros [41] visa à comparação entre os vários processos e a sua influência na resistência à 

corrosão atmosférica. 

Os aços utilizados neste estudo classificam-se em três categorias: laminados a quente, 

termo-mecanicamente reforçados (Tempcore) e endurecidos a frio. Na categoria dos aços 

laminados a quente utilizou-se também, o tipo aço soldável microligado com vanádio 

(“hot-rolled microalloyed with vanadium”), pertencente à classe de 400 MPa de tensão de 

cedência. Os outros tipos, laminados a quente normais, Tempcore e endurecidos a frio 

pertencem à classe de 500 MPa. As amostras colocaram-se próximas do ambiente 

marítimo, exactamente conforme entregues pelo fornecedor, a cerca de 4 km do centro da 

cidade de Atenas, observando-se o ataque por iões Cl- e SO2. A exposição atmosférica teve 

a duração de 1, 3, 6 e 9 meses de forma a obter vários graus de corrosão. De seguida 

preparam-se as amostras para a observação em microscópio SEM, avaliando o grau de 

corrosão de acordo com a medição da espessura da camada de corrosão e efectuaram-se 

análises, para identificar a composição dos produtos de corrosão através da difracção de 

raio-X (XRD). A análise XRD demonstrou que os principais produtos de corrosão são 

compostos lepidocrocite (γ-FeOOH), seguido de akaganeita (β-FeOOH), característico de 

ambientes marítimos e goethite (α-FeOOH). Segundo os autores a presença de uma 

película fina composta por óxidos na superfície dos aços, originária do processo de fabrico, 
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desempenha um papel importante no desenvolvimento e avanço da corrosão. Os aços 

laminados a quente normais e microligados com vanádio apresentam uma película de 

óxidos com 10 a 15 µm; os aços Tempcore caracterizam-se por apresentarem uma película 

de 6 µm de espessura; enquanto nos endurecidos a frio, não se observa a presença da 

película de óxidos, estando a superfície directamente em contacto com o ambiente 

corrosivo. O processo de fabrico dos aços endurecidos a frio, através de estiragem, causa a 

fragmentação da película, conduzindo à rápida deterioração por corrosão. O aço Tempcore 

classifica-se como o segundo com menor resistência à corrosão atmosférica, devido à baixa 

espessura da película de óxidos e à heterogeneidade da sua microestrutura composta por 

martensite, bainite e ferrite. Os aços laminados a quente e microligados com vanádio 

caracterizam-se pelo melhor comportamento à corrosão, a película circundante, atrasa a 

penetração de iões agressivos e reduz o desenvolvimento do efeito de corrosão [41]. 

Para finalizar o estado do conhecimento relativamente ao comportamento mecânico das 

classes e tipos de aço, utilizados em betão armado, perante o efeito corrosivo, apresenta-se 

um outro estudo, acerca da última classe de aços (B500c), que surge no mercado grego. 

Este, efectuado por Apostolopoulos [42] , com a finalidade de correlacionar a diminuição 

da secção das armaduras com a influência nas propriedades mecânicas do aço referido. 

Segundo o autor, sabe-se que a camada martensítica exterior, existente no B500c, confere-

lhe propriedades resistentes, enquanto o núcleo é responsável pelo seu desempenho dúctil. 

Para a elaboração deste artigo científico foram reunidos vários diâmetros: 8, 12, 16 e 

18 mm, de forma a comparar as respectivas perdas de secção. Primeiramente as amostras 

foram pesadas, para posteriormente se comparar a perda de massa, associada a cada 

diâmetro e duração, ao ambiente agressivo. Sujeitaram-se as amostras a um ambiente 

saturado, laboratorialmente, para simular a corrosão conforme a duração da exposição (10, 

20, 30, 45, 60, 90 e 120 dias).  

Constatou-se que, a perda de massa é uniforme para todos os diâmetros, considerando o 

mesmo tempo de exposição e que, afecta maioritariamente a camada martensítica 

responsável pelas propriedades mecânicas do aço. Os diâmetros menores além de 

apresentarem menores espessuras na camada de martensite (Tabela 2.4), apresentaram 

maiores percentagens de perda de massa comparativamente com diâmetros maiores, 

originando grandes impactos, na deterioração das suas propriedades. Observou-se que as 

características mecânicas são influenciadas conforme a área remanescente da secção dos 
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varões. No entanto, refere-se a necessidade para uma reavaliação da variação das 

propriedades resistentes e dúcteis, comparativamente aos vários diâmetros desta classe de 

aço, de forma a acrescentar conhecimento, para um dimensionamento eficaz [42].  

Tabela 2.4 – Percentagem da camada martensítica de acordo com os vários diâmetros [42]. 

Diameter [mm] 8 10 12 18 

Martensite content [%] 25 30 32.5 38 

Embora os estudos apresentados anteriormente tenham como objectivo avaliar efeitos e 

comportamentos mecânicos devido ao fenómeno de corrosão, é de referir um estudo 

elaborado pelo autor Manuel Pipa [43], o qual apresenta uma análise a varões de aço, 

focada na caracterização do seu comportamento dúctil perante diferentes percentagens de 

adição de carbono (Ceq), durante o processo de produção e diferentes temperaturas (Teq) no 

processo de tratamento Tempcore. Contudo, além destas variáveis, recorreu-se ao processo 

de remoção mecânico (Figura 2.26), através do torneamento, para retirar a camada exterior 

martensítica e avaliar os diferentes comportamentos das camadas que compõem os aços 

Tempcore.  

Após a produção, maquinação e ensaios de tracção das amostras, observou-se que a 

diminuição na temperatura equivalente (Teq) provoca o aumento da tensão de cedência. No 

entanto, o mesmo não se verifica para os provetes maquinados até ao núcleo, sendo que, 

em ambos, a composição química não demonstrou grande influência relativamente a este 

parâmetro. Na verificação da relação entre tensões de rotura e de cedência reparou-se que o 

aumento da percentagem de carbono, aumenta a relação 

entre tensões, quer no provete de referência, como na 

amostra referente ao núcleo, não se evidenciando variações 

comparativamente à temperatura equivalente. Este é um 

factor preponderante na espessura da camada exterior dos 

aços Tempcore, levando o seu aumento, ao aumento de 

espessura da camada de martensite. Em termos do 

parâmetro de extensão total na força máxima verificou-se, 

uma ligeira diminuição à medida que a temperatura 

equivalente diminui, devido ao facto da camada exterior se 

apresentar mais rígida que o núcleo, originando, perante 

menores espessuras, um aço menos dúctil [43]. 

 
Figura 2.26 – Remoção mecânica 
das diversas camadas constituintes 
dos aços Tempcore [43]. 
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2.3.3 SÍNTESE 
De forma a resumir as conclusões mais pertinentes dos vários estudos realizados sobre o 

efeito da corrosão no comportamento de elementos de betão armado e varões de aço 

apresenta-se uma síntese, de acordo, com o método escolhido, pelos vários autores, para 

avaliar o efeito da corrosão. 

Segundo Du, Clark e Chan [33], a corrosão em vigas além de diminuir a capacidade 

resistente, altera o modo de rotura e afecta substancialmente a ductilidade. A diminuição 

de resistência da ligação aço-betão e/ou a redução da ductilidade dos varões de aço causa o 

decrescimento da capacidade dúctil dos elementos de betão armado. 

Almusallam e outros [26] concluíram que, até um determinado limite, os produtos 

originários da corrosão são benéficos do ponto de vista da aderência aço-betão, mas uma 

vez ultrapassado, surgem fendas, aumenta o grau de corrosão e a capacidade resistente 

diminui bruscamente. Devido à perda de secção nominal das armaduras e à degradação da 

interface aço-betão, a qual impede a transmissão dos esforços de flexão do betão para o 

aço. Sendo assim, conforme a progressão da corrosão, a ductilidade diminui e origina uma 

rotura frágil. 

Ainda relativamente à influência da corrosão inicial na aderência aço-betão, Mangat e 

Elgarf [27] concluíram que até um grau de corrosão de 0,4% o betão não apresenta sinais 

de perda de aderência e aumenta a capacidade de carga máxima até 25%. Porém noutro 

estudo publicado por Mangat e Elgarf [28] os resultados demonstraram que a diminuição 

da secção nos varões tem pouca influência na capacidade resistente à flexão das vigas, isto 

porque, a principal causa que provoca a diminuição de resistência, deve-se à perda de 

aderência aço-betão. 

Stewart [15] avaliou o efeito da variabilidade espacial da corrosão por picadas. Concluindo 

que, comparando a corrosão por picadas com a corrosão generalizada, esta tem maior 

impacto em varões de diâmetros menores e a probabilidade de rotura considerando o efeito 

de variabilidade espacial da corrosão por picadas é três vezes superior aos modelos que só 

consideram o efeito confinado da corrosão. Refere-se que, a aplicação dum modelo deste 

tipo diminuiu significativamente a fiabilidade da capacidade resistente à flexão, de vigas 

de betão armado. 
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Gonzalez e outros [25] concluíram que a corrosão localizada tende a ocorrer em betões 

contaminados por iões cloreto e que a profundidade máxima desta corresponde a cerca de 4 

a 8 vezes mais que a profundidade atingida pela corrosão generalizada. 

Parafraseando Stewart [35], o grau da corrosão influencia o comportamento das armaduras. 

Uma baixa corrosão caracteriza uma rotura por cedência dúctil, enquanto elevados níveis 

originam roturas frágeis. Tomando em consideração o comportamento mecânico das 

armaduras, o grau de corrosão e a fiabilidade, concluiu-se que, considerando um 

comportamento frágil nas armaduras, a probabilidade de colapso da estrutura é 450% 

superior do que, assumindo um comportamento dúctil. Assim, considera-se importante a 

introdução do comportamento mecânico das armaduras, sujeitas à corrosão por picadas, na 

avaliação da fiabilidade de estrutural de vigas. 

Rodriguez e outros [24] concluíram que, o efeito corrosivo diminui a capacidade resistente 

última, aumenta a flecha e a fendilhação para uma carga de serviço. Além das vigas 

apresentarem roturas frágeis, reparou-se que o esperado seriam roturas por flexão e na 

maioria dos casos, de vigas corroídas, a rotura deu-se por corte. Em parte, devido às 

deteriorações mais graves se manifestarem através da fendilhação, do esmagamento do 

betão de recobrimento e da corrosão localizada nos estribos. 

Os resultados do estudo efectuado por Higgins e Farrow III [30] demonstraram que, a 

inspecção visual pode não ser adequada para indicar a capacidade estrutural real, uma vez 

que esta depende da localização da corrosão e da deterioração sequencial. A corrosão nos 

estribos não se apresenta uniformemente ao longo do seu comprimento, existem zonas 

distintamente afectadas pela corrosão por picadas e a diminuição da secção leva à cedência 

localizada e à redução de ductilidade. Em casos de deterioração severa é possível a rotura 

de estribos, limitando a capacidade resistente e de deformação das vigas. É relevante 

mencionar que, nos ensaios a vigas com espaçamento entre estribos pequenos, observaram-

se zonas de elevada degradação do betão, em particular, fendilhação do recobrimento, 

esmagamento e delaminação, devido à elevada concentração dos produtos de corrosão em 

pequenas áreas de betão. 

Segundo Val [31], a corrosão por picadas, em particular nos estribos, tem maior influência, 

relativamente à corrosão generalizada, na adulteração da fiabilidade das vigas. Isto devido 

à diminuição da capacidade resistente ao esforço transverso. É apreciável que perante 

ambientes agressivos seja considerado o efeito da corrosão nos estribos e a sua influência 
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na capacidade resistente ao corte, de outra forma a avaliação da fiabilidade estrutural da 

viga é sobrestimada. 

Relativamente aos métodos de aceleração da corrosão e da sua aproximação com a acção 

natural e real da corrosão nas estruturas de betão armado, referem-se dois estudos 

pertinentes apresentados por Ballim [29] e Yuan, Ji e Shah [34]. 

De acordo com Ballim [29] deve-se considerar a acção simultânea de corrosão e de 

carregamento. Esta acção simbiótica propicia uma abertura maior nas fendas induzidas 

pelos produtos da corrosão, facilitando o acesso de oxigénio e água, provocando uma 

maior degradação e uma progressão rápida da corrosão das armaduras. Presenciou-se 

também que, as fendas aparecem prematuramente em vigas sujeitas aos dois efeitos em 

simultâneo. 

O método de corrosão galvanoestático, bastante usado nas últimas duas décadas, tem a 

vantagem de diminuir o tempo necessário para atingir elevados graus de corrosão e a 

facilidade de controlar, através da intensidade da corrente eléctrica, o nível de corrosão 

desejado. Contudo os diferentes processos de aceleração originam corrosões com 

características diferentes, quer ao nível da morfologia apresentada na superfície dos varões 

de aço, quer na deterioração da ligação aço-betão, causando diferenças nas capacidades 

dúcteis e resistentes da estrutura [34]. 

Da comparação entre os dois métodos realizada por Yuan, Ji e Shah [34] resultam 

diferenças relativamente à distribuição da corrosão ao longo dos varões. A corrosão por 

ambiente artificial manifesta-se nas superfícies viradas para o lado do betão de 

recobrimento, forçando a fendilhação deste. Enquanto pelo método galvanoestático a 

corrosão apresenta-se, de forma generalizada, em todo o perímetro dos varões. A corrosão 

na armadura principal pode reduzir a capacidade de carga e as características de 

ductilidade, sendo que, diferentes manifestações de corrosão, devido aos diferentes 

métodos, influenciam o comportamento estrutural. Por último, os autores afirmam que a 

corrosão artificial é mais representativa da realidade por se assemelhar à corrosão natural. 

Relativamente aos estudos direccionados para o comportamento das armaduras perante o 

efeito da corrosão, procurou-se sintetizar algumas conclusões importantes. 

Apesar do estudo levado a cabo por Almusallam [3] estar direccionado para a análise do 

desempenho de armaduras sujeitas ao efeito da corrosão, observou-se que o processo de 
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aceleração da corrosão consistiu na preparação de vigas para a aplicação duma corrente 

anódica nas armaduras, sendo efectuada a avaliação do efeito da corrosão pela posterior 

remoção das armaduras do betão, seguida da sua limpeza e ensaios à tracção. 

Almusallam [3] concluiu que, considerando a área de secção remanescente, o nível de 

corrosão induzida provoca um ligeiro decréscimo na resistência à tracção. No entanto, 

utilizando o diâmetro nominal para o cálculo da resistência à tracção, os varões de 

diâmetro 6 mm, com graus de corrosão de 12% ou superiores, e os varões de 12 mm de 

diâmetro com corrosão igual a 24% ou superior, não garantiram o limite mínimo de tensão 

de tracção, requerido pelo ASTM A 615 de 600 MPa. Observou-se também a perda de 

ductilidade dos varões com o aumento do grau de corrosão, assim como a diminuição da 

extensão do patamar de cedência. Constatou-se que um grau de corrosão de 12%, ou 

superior, provoca uma rotura frágil e nesta situação, o valor da extensão é menor, que o 

especificado pela ASTM A 615, em cerca de 9%. 

Todavia, os restantes estudos observados não optaram pela execução de elementos de 

betão armado e pelo processo de corrosão acelerado, com base na aplicação duma corrente 

anódica nos varões. Presenciou-se que, no estudo directo do comportamento das armaduras 

ao efeito da corrosão, a simulação deste efeito recorreu à exposição directa a ambientes 

salinos. Como é o caso do abrangente estudo efectuado por Apostolopoulos e 

Michalopoulos [13] à classe de aços S500s Tempcore ou BSt500s. 

O aço BSt500s é equivalente à classe S500s e resulta dum processo de tratamento do aço 

macio, com a finalidade de aumentar a resistência dos varões, através do método de 

arrefecimento Tempcore. Neste tipo de aços denota-se, através da observação da sua 

microestrutura, a existência dum anel martensítico, seguido dum bainítico e o núcleo é 

composto por ferrite-perlite. No entanto perante a exposição a um ambiente agressivo 

reparou-se que, durante o processo de corrosão, a camada exterior, martensítica, degradou-

se e como consequência a tensão de cedência e a densidade de energia diminuíram, assim 

como, o limite de fadiga [13]. 

A camada de martensite apresenta-se como um anel exterior, com maior dureza em relação 

ao núcleo. Esta demonstra-se como a mais afectada pela corrosão, enquanto o núcleo 

parece não apresentar quaisquer tipos de degradação [13]. Segundo Apostolopoulos e 

outros [37] as cavidades e irregularidades apresentadas na superfície dos varões, criadas 

pela acção da corrosão são responsáveis pela redução da resistência, diminuição da 
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extensão na rotura, perda de densidade de energia e pela diminuição no número de ciclos 

até à rotura. A superfície irregular e com deterioração localizada, forma pontos de 

acumulação de tensões, causando a diminuição das propriedades mecânicas dos varões. 

Os resultados obtidos por Apostolopoulos [7] demonstraram que o aço, à medida que o 

grau de corrosão progride, exibe uma redução significativa na ductilidade e no número de 

ciclos até à rotura. Pelos ensaios de tracção observou-se a fragilização das armaduras, 

devido à diminuição da capacidade de extensão até à rotura. 

Apostolopoulos [38] avaliou o efeito combinado da corrosão com a deformação induzida, 

na zona de dobragem dos estribos. De acordo com o autor, o grau de corrosão não é 

influenciado pela deformação plástica induzida previamente, uma vez que, todas as 

amostras sujeitas ao mesmo tempo de corrosão e com diferentes deformações plásticas 

apresentaram perdas de massa semelhantes. Após os ensaios de tracção observou-se que, o 

aumento do nível de deformação plástica tem uma influência significativa na diminuição 

da ductilidade, embora se tenha manifestado um aumento na tensão de cedência e na 

tensão de rotura. Apostolopoulos e Michalopoulos [39] realizaram um estudo muito 

semelhante, referem que, o aumento da tensão de cedência e de rotura deve-se ao 

endurecimento conferido pela força de tracção e é dependente da deformação plástica 

induzida. A extensão na rotura e a densidade de energia mostraram uma diminuição 

apreciável com o aumento do tempo de exposição ambiental e com o aumento da 

deformação plástica. A combinação dos efeitos de deformação plástica e corrosão 

provocam deteriorações adicionais às armaduras, sendo que, a diminuição da densidade de 

energia para o valor de 4% de deformação plástica é alarmante. Uma vez que, na prática 

(através da dobragem de estribos em torno das armaduras principais), verificam-se valores 

de deformações plásticas superiores a 4% [38]. O comportamento mecânico de estribos e 

cintas pode mudar devido à acção combinada da deformação plástica e da corrosão das 

armaduras, comprometendo a viabilidade da sua função [39]. 

Apostolopoulos [42] e Papadopoulos e outros [40] estudaram o efeito da corrosão no 

comportamento mecânico da classe B500c Tempcore, sucessora da S500s, pela maior 

capacidade dúctil demonstrada. 

Relativamente à microestrutura analisada por Apostolopoulos [42], observou-se que a 

espessura do anel martensítico não é proporcional ao diâmetro dos varões, sendo que, 
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existe maior percentagem de martensite para diâmetros maiores que para diâmetros 

menores. 

Segundo Papadopoulos e outros [40] a classe B500c Tempcore tende a perder maior 

percentagem de área por secção, que a sua antecessora, com o avanço da corrosão e que, 

apesar das propriedades de ductilidade se apresentarem superiores, relativamente à S500s, 

notou-se que, deterioram-se mais depressa. Em geral, o aço B500c apresenta uma maior 

redução dos índices de performance estudados pelos autores, com o aumento do grau 

corrosão, comparativamente com o aço S500s, que demonstra melhor resistência à 

corrosão. Sugerindo que, a procura constante em melhorar as propriedades mecânicas dos 

aços, negligenciando o efeito da corrosão, pode levar a resultados indesejados a longo 

prazo. 

No seguimento do processo de simulação da corrosão pela exposição directa das armaduras 

a ambientes salinos, referem-se os estudos efectuados por Maslehuddin e outros [36] e 

Zitrou e outros [41]. Nestes estudos apresentaram-se avaliações comportamentais entre 

vários tipos de aços. 

Maslehuddin e outros [36] concluíram que, o tempo para a iniciação da corrosão é maior 

nos aços Tempcore relativamente aos aços arrefecidos por ar, devido à formação duma 

camada exterior que lhes confere maior resistência à corrosão. Segundo os autores é 

possível que, a camada exterior de martensite formada no processo de arrefecimento 

Tempcore, ofereça maior resistência à corrosão, que a microestrutura dos aços arrefecidos 

por ar, cuja constituição apresenta perlite e ferrite. 

Contudo, segundo Zitrou e outros [41], existe uma película fina composta por óxidos na 

superfície dos aços, originária do processo de fabrico, que desempenha um papel 

importante no desenvolvimento e avanço da corrosão. Os aços laminados a quente normais 

e microligados com vanádio apresentam uma película de óxidos com 10 a 15 µm; os aços 

Tempcore caracterizam-se por apresentarem uma película de 6 µm de espessura; enquanto 

nos endurecidos a frio, não se observa a presença da película de óxidos, estando a 

superfície directamente em contacto com o ambiente corrosivo. O processo de fabrico dos 

aços endurecidos a frio, através de estiragem, causa a fragmentação da película conduzindo 

à rápida deterioração por corrosão. 
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Outro processo de simulação do efeito da corrosão é apresentado por Cairns e outros [14]. 

No qual, se efectuou a simulação do efeito da corrosão por picadas através da remoção 

directa de massa, segundo a forma de picadas directamente nos varões. 

De acordo com Cairns e outros [14] a simulação da corrosão, com recurso à redução 

mecânica da secção demonstrou que, a redução da capacidade de carga máxima é 

proporcional à área danificada, assim como a tensão de cedência foi ligeiramente menos 

proporcional à secção perdida. Ao nível estrutural, o maior efeito nas propriedades 

mecânicas relacionou-se com a perda de ductilidade das armaduras conforme a área 

danificada, devido à redução ou perda de patamar de extensão. Em varões com 5 e 50% da 

secção retirada apresentou-se uma redução de 30 a 40% e 80% na sua ductilidade, 

respectivamente. Com base nos vários métodos de ensaios de corrosão, concluiu-se que a 

redução de ductilidade é muito superior à diminuição da tensão de cedência e deve-se 

maioritariamente ao ataque por corrosão localizada, ao longo do comprimento das 

armaduras. 

Com base na reflexão dos estudos apresentados, a elaboração da presente dissertação, 

procurou fazer um estudo, para avaliar o comportamento mecânico dos aços, sob o efeito 

da corrosão, de forma a abranger todas as classes e alguns dos diâmetros mais utilizados na 

construção, de elementos de betão armado em Portugal. Relativamente às classes de aço e 

observando os estudos apresentados, diferentes processos de tratamentos termo-mecânicos, 

na produção de aço, apresentam diferentes comportamentos, sendo portanto, interessante 

estudar o contexto português, em que, se distingue os aços em: laminados a quente ou 

endurecidos a frio. Igualmente, foi referido por vários autores, a importância em considerar 

o efeito da corrosão em estribos na análise do comportamento estrutural, levando também à 

preocupação em reunir varões de diâmetros pequenos para o estudo considerado. A opção 

pelo processo de corrosão, adoptado para o estudo, teve por base o mecanismo mecânico 

de remoção de secção, apresentado anteriormente por Cairns e outros [14] de forma a 

simular o efeito da corrosão por picadas directamente nos varões. Associando este 

mecanismo com as vastas referências, feitas por diversos autores, à camada de martensite, 

procurou-se compreender o efeito da sua remoção, neste caso, com base em processos 

mecânicos (torneamento), no comportamento mecânico dos aços Tempcore, uma vez que, 

perante fenómenos de corrosão a camada exterior é a primeira a deteriorar-se e a mais 

afectada. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO AÇO 

Este capítulo tem o intuito de descrever os vários tipos e classes de aços recolhidos para o 

estudo considerado. O conhecimento das suas características é fundamental, na medida em 

que as diferenças originam comportamentos distintos sob a acção de corrosão, como se 

observou no capítulo anterior. Para tal recolheram-se amostras de aço das várias classes e 

diâmetros utilizados na indústria da construção em Portugal e apresentar-se-ão as 

características, processos de fabrico e regulamentação actual inerentes a cada tipo. 

3.1 PROCESSOS DE FABRICO 
A composição química das ligas metálicas actualmente usadas na produção de varões de 

aço, assim como os tratamentos térmicos/mecânicos são factores importantes na 

caracterização das suas propriedades, sendo que, o tratamento mecânico é responsável pela 

diferenciação na classificação dos varões. Os aços vulgarmente utilizados em elementos de 

betão armado são classificados segundo dois processos de produção – a laminagem a 

quente e o endurecimento a frio. Embora inicialmente, os aços denominados de 

endurecidos a frio sejam produzidos por um processo de laminagem a quente, acaba por 

ser o último tratamento mecânico que os diferencia. 

Actualmente em Portugal e Espanha a matéria-prima para o fabrico do aço é proveniente 

de sucata, que após a recolha e separação é transportada para o forno eléctrico, onde se 

funde, devido ao elevado calor produzido através de eléctrodos, em aço líquido. De 

seguida é vazado para um forno panela, no qual é aferida a sua composição química, 

temperatura, e onde se processa a remoção de algumas impurezas, de forma a assegurar a 

qualidade para prosseguir para o vazamento contínuo. Este é um processo siderúrgico, que 

se caracteriza pelo arrefecimento e moldagem do aço líquido, em série, produzindo um 

semi-produto chamado bilete. Posteriormente segue-se o processo de laminagem a quente, 

que consiste no reaquecimento dos biletes até uma temperatura adequada, cerca de 1250°C, 

para aumentar a maneabilidade do aço e facilitar a sua passagem, no sistema de rolos ou 

cilindros. Este sistema tem por objectivo conferir a geometria de nervuras e reduzir a 

secção para os diâmetros comerciais. Durante o processo existem alguns parâmetros que 

são analisados para controlar a qualidade do produto final – como a temperatura inicial dos 

biletes, o grau de deformação em cada passagem ao longo do trem de laminagem para 

controlar a rotura ou fissuração, o grau de redução final e por último, o sistema de 
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resfriamento Tempcore, para aferir as características mecânicas, necessárias às exigências 

das normalizações. Finalizado estes processos os varões são armazenados em atados ou em 

bobines, para venda aos clientes [44, 45]. 

 
Figura 3.1 – Esquema do processo de fabrico de aço [44]. 

Os aços laminados a quente evidenciam-se pela sua elevada ductilidade, a qual se deve, 

parcialmente, ao processo de tratamento Tempcore. Este tratamento sucede o processo de 

laminagem a quente e caracteriza-se pela passagem sucessiva, do produto final, por três 

fases distintas. Na primeira fase arrefece-se o bilete, através da pulverização com água, 

imediatamente à saída da laminagem, de forma a criar um arrefecimento brusco. Enquanto 

o núcleo mantém a sua microestrutura de austenite, observa-se à superfície a formação de 

uma camada mais dura, composta pela mistura de austenite com martensite. A duração da 

primeira fase influencia-a a espessura desta última camada. Na segunda fase expõe-se o 

produto final ao contacto com o ar, originando a formação contínua da camada de 

martensite, embora, através de um processo revenido, uma vez que, o núcleo permanece 

quente e reaquece a superfície. Na última fase, o varão passa num leito de refrigeração, 

onde se dá a transformação isotérmica da austenite remanescente, em ferrite-perlite. No 

final do processo a microestrutura caracteriza-se pela camada rígida exterior de martensite 

revenida e pelo núcleo dúctil de ferrite-perlite [46]. 

Quando se pretende obter aços endurecidos a frio, existem alguns tratamentos mecânicos 

que se executam posteriormente ao processo de laminagem a quente. Estes caracterizam-se 
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pela imposição de esforços ao aço, a temperaturas inferiores à temperatura de 

recristalização (800 a 1200 °C), originando deformações permanentes. A sua produção é 

obtida por tratamentos de laminagem a frio com impressão do perfil nervurado, 

combinados ou não com estiragem ou trefilagem [47, 48]. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DOS AÇOS LAMINADOS A QUENTE 
Conforme a classificação portuguesa, existem no mercado português dois tipos de aços 

nervurados e laminados a quente, para a aplicação em betão armado – a classe de alta 

ductilidade (NR) e a classe de ductilidade especial (SD). 

Para a elaboração do estudo recolheram-se amostras das duas classes – A500 NR e 

A500 NR SD, obtidas de vários fabricantes. As amostras ensaiadas foram retiradas do 

mesmo varão e registou-se o respectivo vazamento, de forma a equiparar as características 

obtidas pelos fabricantes. Todas as amostras recolhidas foram identificadas como produtos 

homologados pelo LNEC e conforme a tabela abaixo, apresenta-se a identificação dos 

respectivos produtos. 

Tabela 3.1 – Classes, diâmetros e fabricantes das amostras ensaiadas. 

Classe de Aço Diâmetro 
[mm] Fabricante Documento de Classificação 

A500 NR 

8 Habas DC 97: Habas 500S 
10 Trinecke Zelezarny DC 58: Trigoma 500S 
16 Trinecke Zelezarny DC 58: Trigoma 500S 
25 Corrugados Getafe DC 141: Corrugados Getafe 500S 

A500 NR SD 

8 Megafer DC 165: Megafer 500SD-Seixal 
10 - - 
16 - - 
25 Megafer DC 165: Megafer 500SD-Seixal 

Ensaiaram-se os provetes de cada diâmetro, correspondentes a cada classe, de forma a 

obter valores de referência para caracterizar as suas propriedades mecânicas. De acordo 

com cada tipo de amostragem, ensaiaram-se três provetes iguais e calcularam-se os valores 

da tensão média de rotura (Rm), tensão média de cedência (Re), relação entre os valores 

médios de tensão de rotura e tensão de cedência (Rm/Re) e extensão total média na força 

máxima (Agt). As escolhas destes parâmetros, para caracterizar as propriedades mecânicas, 

destes varões basearam-se nas definições apresentadas pelas especificações do LNEC 

E450-08 [49] e E460-08 [50], que definem as características mínimas a satisfazer pelos 
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aços referidos. No entanto, obtiveram-se as fichas de entrega de alguns dos aços 

recolhidos, facto que, ajuda à elaboração mais detalhada das características dos provetes e 

permite a comparação entre os valores obtidos pelos fabricantes e os valores obtidos nos 

ensaios de tracção das amostras recolhidas. 

 
Figura 3.2 – Diagramas de tensão-deformação e identificação dos parâmetros analisados. 

Os ensaios de tracção foram realizados conforme as normas ISO 6892-1 [51] e 

EN ISO 15630-1 [52], assim como a determinação dos parâmetros estudados. As amostras 

referentes aos diâmetros de 8, 10 e 16 mm foram ensaiadas à tracção numa máquina de 

tracção universal servo-hidráulica da marca Zwick, com capacidade de carga de 250 kN, 

com extensómetro integrado localizado a meia altura dos provetes e com o comprimento 

de 100 mm (L0). As amostras dos diâmetros de 25 mm foram ensaiadas à tracção, noutro 

equipamento servo-hidráulico, da marca Servosis e sem recurso a extensómetro, 

utilizando-se a distância entre garras (Lc) de 200 mm, para os cálculos. Nestes casos, 

conforme descrito na norma EN ISO 15630-1 [52], a extensão total na força máxima 

calcula-se manualmente, através dos dados recolhidos graficamente e pela expressão (3.1). 

Agt = Ag + 
Rm

2000
 [%]  (3.1) 

Os restantes parâmetros analisados calcularam-se conforme os resultados obtidos nos 

ensaios e da elaboração dos respectivos gráficos tensão-extensão. Em todos os provetes 

ensaiados, com recurso a extensómetro, a extensão total na força máxima, foi calculada 

com base nos resultados recolhidos e nos gráficos elaborados, assim como as tensões de 

rotura e de cedência. Contudo, determinou-se a tensão de cedência através da tensão limite 

convencional de proporcionalidade a 0,2% para todos os provetes, devido à diversidade 
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dos resultados e das diferentes morfologias características das curvas de tensão-extensão 

dos aços laminados a quente e dos endurecidos a frio, de forma a comparar os respectivos 

valores (Figura 3.2). Na elaboração dos gráficos tensão-extensão e na determinação das 

tensões de rotura e de cedência usou-se a área da secção nominal de cada provete. 

  
Figura 3.3 – Esquema de ensaio. Na imagem do lado esquerdo observa-se o esquema de ensaio para os 
provetes de diâmetros 8, 10 e 16 mm, enquanto do lado direito encontra-se o esquema de ensaio para os 
provetes de diâmetro 25 mm. 

Para a elaboração dos ensaios de tracção preparam-se provetes com 300 mm de 

comprimento, para os varões de diâmetros 8, 10 e 16 mm e com 400 mm, para as amostras 

de 25 mm de diâmetro. 

Apresentam-se de seguida os resultados dos ensaios, através da apresentação da curva 

característica tensão-extensão, referente a cada amostra, assim como os principais 

parâmetros descritos anteriormente. Optou-se por apresentar os resultados pela ordem 

seguinte: dos diâmetros mais pequenos para os maiores, seguidos das respectivas classes, 

primeiro a classe NR e depois a classe SD. 

Para as amostras de diâmetro 8 mm da classe NR (Figura 3.4) observou-se uma tensão 

média de rotura de 660 MPa, uma tensão média de cedência de 564 MPa e uma extensão 

total média na força máxima de 10,5%, sendo que, na relação média entre tensões de rotura 

e de cedência verificou-se o valor de 1,17. 
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Figura 3.4 – Gráfico tensão-extensão referente aos varões de Ø8 mm classe NR. 

Em relação ao mesmo diâmetro, mas de classe diferente (Figura 3.5) obtiveram-se valores 

para a tensão média de rotura de 636 MPa, uma tensão média de cedência de 549 MPa, 

uma extensão total média na força máxima de 13,7% e uma relação média entre tensões de 

rotura e de cedência de 1,16. 

 

 

Figura 3.5 - Gráfico tensão-extensão referente aos varões de Ø8 mm classe SD. 

Observando-se agora os diâmetros de 10 mm (Figura 3.6) registaram-se os seguintes 

valores para a classe A500 NR: tensão média de rotura de 675 MPa, tensão média de 

cedência de 606 MPa, obtendo-se uma relação média entre tensões de rotura e de cedência 

de 1,11. A extensão total média na força máxima foi de 7,1%. 
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Figura 3.6 - Gráfico tensão-extensão referente aos varões de Ø10 mm classe NR. 

Apesar da diferente forma da curva apresentada pela amostra 28 (Figura 3.7), o ensaio foi 

válido, uma vez que a rotura deu-se a mais de vinte milímetros das garras. Note-se que, os 

parâmetros estudados continuam dentro dos valores médios dos outros dois provetes. 

Sendo a tensão média de rotura de 694 MPa, a tensão média de cedência de 605 MPa, a 

extensão total média na força máxima de 7,91% e a relação média entre tensões de rotura e 

de cedência de 1,15. 

 

Figura 3.7 - Gráfico tensão-extensão referente aos varões de Ø10 mm classe SD. 

Para os varões de 16 mm de diâmetro A500 NR, Figura 3.8, obtiveram-se os seguintes 

resultados: tensão média de rotura de 652 MPa, tensão média de cedência de 559 MPa, 

extensão total média na força máxima de 7,8% e relação média entre tensões de 1,17. 
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Figura 3.8 - Gráfico tensão-extensão referente aos varões de Ø16 mm classe NR. 

Em relação à classe SD, série de 16 mm, Figura 3.9, obtiveram-se os respectivos 

resultados: tensão média de rotura de 698 MPa, tensão média de cedência de 590 MPa, 

extensão total média na força máxima de 7,4% e relação média entre as tensões de rotura e 

de cedência de 1,18. 

 

Figura 3.9 - Gráfico tensão-extensão referente aos varões de Ø16 mm classe SD. 

Observe-se agora, os resultados obtidos nos provetes de referência com diâmetro de 

25 mm. 

Relativamente ao diâmetro de 25 mm, os resultados observados na classe NR (Figura 3.10) 

foram: tensão média de rotura de 672 MPa, tensão média de cedência de 571 MPa, 

extensão total média na força máxima de 13,6% e relação média entre tensões de rotura e 

de cedência de 1,18. 
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Figura 3.10 - Gráfico tensão-extensão referente aos varões de Ø25 mm classe NR. 

A classe SD correspondente ao diâmetro de 25 mm, Figura 3.11, caracterizou-se por 

apresentar os seguintes valores: tensão média de rotura de 657 MPa, tensão média de 

cedência de 574 MPa, extensão total média na força máxima de 13,0% e relação média 

entre tensões de rotura e de cedência de 1,14. 

 
Figura 3.11 - Gráfico tensão-extensão referente aos varões de Ø25 mm classe SD. 

De forma a analisar os dados dos ensaios de tracção das amostras laminadas a quente, 

relativamente aos valores mínimos requeridos pelas especificações do LNEC e pelos 

respectivos fabricantes, resumem-se os valores médios obtidos, nas tabelas 3.2 e 3.3. 

Como se pode observar pela tabela seguinte, os resultados obtidos nos ensaios de tracção, 

para os parâmetros de caracterização do material, encontram-se acima dos valores mínimos 

exigidos pela especificação E450-08 [49]. O mesmo acontece com os valores obtidos pelos 

fabricantes. 
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Tabela 3.2 – Comparação entre parâmetros mínimos exigidos, valores apresentados pelo fabricante e 
valores dos ensaios de referência obtidos para as amostras da classe NR. 

 Rm [MPa] Re [MPa] Rm/Re Agt [%] 

Valor mínimo requerido pela E450/08 550(1) 500(2) 1,08(2) 5(2) 

Ø8 
Fabricante 649 552 1,18 11,4 

Referência 660 564 1,17 10,5 

Ø10 
Fabricante 687 614 1,12 7 

Referência 675 606 1,11 7,1 

Ø16 
Fabricante 672 593 1,13 6,6 

Referência 652 559 1,17 7,8 

Ø25 
Fabricante 668 569 1,17 11,4 

Referência 672 571 1,18 13,6 
(1) Valores característicos referentes ao quantilho de 5%. 
(2) Valores característicos referentes ao quantilho de 10%. 

Note-se que para a classe NR, os valores obtidos apresentaram-se consideravelmente 

superiores aos valores mínimos requeridos, pela especificação LNEC E450-08 [49], 

enquanto na classe SD nem sempre acontece. Observe-se a tabela abaixo. 

Tabela 3.3 - Comparação entre parâmetros mínimos exigidos, valores apresentados pelo fabricante e 
valores dos ensaios referência obtidos para as amostras da classe SD. 

 Rm [MPa] Re [MPa] Rm/Re Agt [%] 

Valor mínimo requerido pela E460/08 - 500(1) 1,15(2) 8(2) 

Ø8 
Fabricante 654 558 1,17 12,8 

Referência 636 549 1,16 13,7 

Ø10 
Fabricante - - - - 

Referência 694 605 1,15 

Ø16 

7,9 

Fabricante - - - - 

Referência 698 590 1,18 

Ø25 

7,4 

Fabricante 672 577 1,17 15,3 

Referência 657 574 13,0 1,14 
 (1) Valores característicos referentes ao quantilho de 5%. 
(2) Valores característicos referentes ao quantilho de 10%. 

Na classe SD, os valores característicos obtidos para as amostras de diâmetro 8 mm 

encontram-se acima dos mínimos estipulados pela especificação E460-08 [50], assim 

como, os valores referentes aos resultados dos ensaios dos fabricantes. Relativamente aos 

varões de diâmetros 10 e 16 mm, não foi possível obter informações acerca dos ensaios do 
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fabricante e repare-se que, considerando os resultados obtidos nos provetes, os valores do 

Agt, não satisfazem os mínimos requeridos pela especificação E460-08 [50]. Os restantes 

parâmetros são superiores, com excepção da relação entre tensão de rotura e tensão de 

cedência do varão de 25 mm, que apresenta um valor abaixo do mínimo requerido. Neste 

diâmetro, os valores obtidos encontram-se abaixo dos apresentados pelo fabricante, embora 

cumpram com os mínimos requeridos pelas especificações. 

Repare-se que, nos provetes referentes à classe SD, observou-se nos varões 

correspondentes ao diâmetro de 8 mm, o cumprimento dos valores mínimos especificados 

pelo LNEC, enquanto nos diâmetros de 10, 16 e 25 mm não. Particularmente devido aos 

valores obtidos nos ensaios para a extensão total na força máxima e relação entre tensões. 

Contudo os valores mínimos estipulados são referentes a quantilhos de 5% e 10%, sendo 

que, para o caso de estudo, efectuaram-se três ensaios na série de 10 mm e cinco ensaios na 

série de 16 mm, verificando-se em todos, valores abaixo dos mínimos requeridos. 

Outra das características adoptadas para a caracterização dos aços está ligada à composição 

química das ligas metálicas. Também nesta área, verifica-se a abordagem das 

especificações do LNEC para limitar os valores máximos dos vários compostos 

constituintes do produto final ou vazamento. Entre eles encontram-se os compostos: 

carbono (C), fósforo (P), enxofre (S), azoto (N) e cobre (Cu). 

Uma vez que no estudo não foram efectuadas análises da composição química, a 

caracterização baseou-se nos dados obtidos pelos fabricantes e nos valores máximos 

especificados pelo LNEC. Observe-se a Tabela 3.4. 

Dos resultados recolhidos dos fabricantes não se verifica a ultrapassagem dos valores 

máximos especificados, no entanto para os provetes de diâmetros 10 e 16 mm da classe SD 

não se poderá comparar, devido à falta de informação. Como tal, nestes casos, considerou-

se os valores máximos estipulados pelas especificações, para as suas caracterizações. 
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Tabela 3.4 – Análises de composição química apresentadas pelos fabricantes e comparação com as 
especificações do LNEC. 

Análise por vazamento 
Composição química 

C 
(%) 

P 
(%) 

S 
(%) 

N(1) 

(%) 
Cu 
(%) 

Ceq
(2) 

(%) 
Valor máximo especificados pela E450/08 

e E460/08 
0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50 

Ø8 
NR 0,21 0,015 0,035 - 0,40 0,45 

SD 0,21 0,035 0,043 0,09 0,47 0,41 

Ø10 
NR 0,17 0,021 0,030 0,0037 - 0,31 

SD - - - - - - 

Ø16 
NR 0,18 0,014 0,029 0,0055 0,03 0,31 

SD - - - - - - 

Ø25 
NR 0,16 0,032 0,019 0,010 0,61 0,36 

SD 0,19 0,034 0,037 0,06 0,46 0,42 
(1) Azoto livre. Se existirem, em quantidade suficiente, elementos fixadores de Azoto tais como 

Alumínio, Vanádio, etc., podem ser admitidos teores superiores. 
(2) Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15, onde os símbolos dos elementos químicos representam 

os seus valores em percentagem. 

Conforme referido no capítulo 2, por vários autores [36, 46, 13 e 41] o processo de fabrico 

Tempcore forma um anel exterior composto por martensite, que se distingue do núcleo pela 

sua elevada dureza. 

De forma a determinar a espessura da camada martensítica e caracterizar as camadas 

constituintes das classes NR e SD, realizaram-se cortes longitudinais e transversais para, 

posteriormente, se identificar os diversos componentes da microestrutura e efectuar ensaios 

de dureza. As amostras transversais foram cortadas em fatias de 5 mm e as longitudinais 

em troços de 10 mm, como se pode observar na Figura 3.12 e Figura 3.13. 

Para a identificação do anel martensítico começou-se por polir a superfície das amostras e 

de seguida, com recurso à solução de Nital, composta por álcool etílico mais ácido nítrico, 

atacou-se a sua microestrutura. Devido às diferentes reacções químicas, dos compostos da 

microestrutura, a camada constituída por martensite, sobressai relativamente ao núcleo, 

usualmente composto por ferrite-perlite. Após o processo laboratorial as amostras foram 

fotografadas na lupa electrónica, de modo a determinar a percentagem da camada exterior, 

em relação ao diâmetro, através da análise das imagens pelo software ImageJ. 
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NR SD NR SD 

Ø8 Ø10 
Figura 3.12 – Amostras transversais e longitudinais diâmetros 8 e 10 mm, dos aços laminados a quente após 
embebimento em Nital. 

Nas imagens referentes às amostras da classe SD observa-se a presença de um único anel 

exterior, no entanto observando, particularmente, os diâmetros de 10 e 16 mm da classe 

NR, verifica-se a existência de dois anéis. Todavia, tal efeito poderá caracterizar 

microestruturas de compostos diferentes, conforme observado na Figura 2.14 referente ao 

estudo de Apostolopoulos e Michalopoulos [13]. Segundo os autores, o anel exterior é 

constituído por martensite, o anel intermédio por bainite e o núcleo pela mistura de ferrite-

perlite, como já referido anteriormente. 

    

    
NR SD NR SD 

Ø16 Ø25 
Figura 3.13 - Amostras transversais e longitudinais diâmetros 16 e 25 mm, dos aços laminados a quente 
após embebimento em Nital. 
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Na Figura 3.14 apresentam-se os resultados obtidos da análise das imagens, de cada 

amostra, de forma a avaliar a percentagem do anel martensítico em relação a cada 

diâmetro, entre as duas classes. 

 
Figura 3.14 – Percentagem de área do anel martensítico nas classes NR e SD. 

Verificou-se que, na classe SD, a espessura da camada de martensite é menor 

relativamente à classe NR, com excepção das amostras referentes ao diâmetro de 8 mm. 

Observando a Figura 3.12, diâmetro de 8 mm, é notório que, apenas as nervuras 

longitudinais, contêm a microestrutura de martensite, causando a baixa percentagem deste 

composto nesta amostra. Possivelmente este fenómeno está relacionado com as condições 

de execução do processo Tempcore durante a sua produção. 

Outro aspecto que se pode observar, em particular na classe SD, é o facto da percentagem 

de martensite aumentar à medida que o diâmetro aumenta, sendo que, diâmetros maiores 

têm anéis de martensite mais espessos, comparativamente com os diâmetros menores. Na 

classe NR, tal efeito não se verifica, apesar da diferença percentual entre os diâmetros de 8 

e 10 mm ser significativa, o mesmo não se obteve entre os diâmetros de 10, 16 e 25 mm. 

Repare-se no gráfico da Figura 3.14 e na Figura 3.13 para a classe NR, donde se observa 

que, a percentagem entre amostras de 10 e 16 mm é muito semelhante, enquanto do 

diâmetro 16 mm, para o diâmetro de 25 mm reduz-se cerca de 3,7 %. 

Comparativamente aos resultados obtidos, por Apostolopoulos [42], para as percentagens 

de martensite por diâmetro, denota-se alguma afinidade de resultados pela comparação da 

Tabela 2.4 com o gráfico da Figura 3.14. Apesar de aços provenientes de siderurgias 

diferentes é possível estabelecer uma equivalência entre os diâmetros menores da classe 
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B500c, utilizada pelo autor, com a classe A500 NR SD estudada. Uma vez que a 

percentagem de martensite para o diâmetro de 8 mm, da classe SD é igual ao da classe 

B500c (25%) e para a série de 10 mm, verificou-se uma ligeira diferença de 5,6% na 

percentagem de martensite. 

Após a identificação e determinação da camada exterior, prosseguiu-se para os testes de 

dureza. Estes foram levados a cabo segundo ensaios de penetração, com uma carga de 

60 kg para a escala de durezas Rockwell A e através dum indentador de diamante. 

Executaram-se os testes segundo duas direcções perpendiculares, ao longo do diâmetro e 

considerando a distância mínima, entre penetrações, de cinco vezes o diâmetro da 

cavidade. Os testes foram realizados nas amostras transversais, referentes aos diâmetros de 

16 e 25 mm, devido à maior capacidade para distribuir o maior número de ensaios 

possíveis. Na determinação dos afastamentos entre pontos, teve-se a preocupação em, pelo 

menos, executar um teste no centro (núcleo) e outro na camada de martensite, efectuando-

se ensaios distanciados de 3,5 mm. 

Nas amostras Ø25 SD, Ø25 NR e Ø16 NR efectuaram-se treze testes de dureza enquanto 

na Ø16 SD, apenas se realizaram nove. A razão pela qual se optou por efectuar mais quatro 

ensaios na amostra 16 NR, deve-se à identificação de duas camadas, como se observa na 

Figura 3.13. Com base nos valores médios dos ensaios, determinou-se a dureza para meia 

secção das amostras, em função do raio e apresentam-se os resultados convertidos para a 

escala Vickers nas figuras abaixo. 

 

 

Figura 3.15 - Dureza Vickers Ø16 mm classes NR e SD. 
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As rectas verticais a tracejado representam a espessura ao longo do raio, a partir da qual se 

alcançou a camada martensítica das respectivas classes. No diâmetro de 16 mm, não se 

observa um crescimento muito acentuado da dureza para a zona martensítica, devido à 

distância mínima necessária para executar os ensaios de dureza. O que apenas permitiu 

realizar um ensaio de dureza na zona martensítica. 

 

  

 

Figura 3.16 - Dureza Vickers Ø25 mm classes NR e SD. 

Como se pode reparar pelos gráficos das Figura 3.15 e Figura 3.16, e em concordância com 

os autores referidos atrás, o último anel evidencia-se do núcleo, pela sua dureza superior. 

Facto que seria de esperar, uma vez que a camada exterior é composta pela dura 

microestrutura de martensite, enquanto o centro é constituído pelo núcleo mais dúctil de 

ferrite-perlite. Eventualmente a classe NR, diâmetro de 16 mm, que apresenta duas 

camadas, será constituída por martensite no anel exterior e bainite na camada seguinte, 

uma vez que, esta zona tem uma dureza intermédia entre martensite e ferrite-perlite e por 

analogia com os valores obtidos no ensaio de dureza, por Apostolopoulos e Michalopoulos 

[13]. É possível que neste caso, a camada intermédia seja de bainite. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DOS AÇOS ENDURECIDOS A FRIO 
De forma a caracterizar a classe A500 ER prepararam-se três amostras, de cada um dos 

diâmetros de 8, 10 e 16 mm, obtidas do mesmo varão, para os ensaios de tracção. As 

amostras foram concedidas pela empresa CODIMETAL S.A. e os varões reúnem as 

homologações necessárias à sua produção. No entanto, como não se obtiveram os valores 

referentes à caracterização mecânica e química do fabricante, comparou-se os resultados 

obtidos com a especificação LNEC E456-08 [48]. 
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Assim como nos aços laminados a quente, os parâmetros definidos para a caracterização 

mecânica dos aços endurecidos a frio, basearam-se na especificação do LNEC E456-08. 

Tais parâmetros foram calculados directamente dos resultados dos ensaios de tracção e da 

elaboração dos gráficos de tensão-extensão das amostras. 

À semelhança com os provetes laminados a quente, os ensaios de tracção basearam-se nas 

normas ISO 6892-1 [51] e EN ISO 15630-1 [52]. Sendo as amostras ensaiadas à tracção 

numa máquina de tracção servo-hidráulica, da marca Zwick, com capacidade de carga de 

250 kN e com extensómetro integrado, localizado a meia altura dos provetes com o 

comprimento de 100 mm (L0). 

As amostras foram preparadas com o comprimento de 300 mm, à semelhança das 

referentes aos aços laminados a quente. Seguem-se os resultados obtidos nos ensaios de 

tracção. 

Relativamente aos ensaios efectuados às amostras de diâmetro 8 mm (Figura 3.17) refere-

se a diferente morfologia do provete 20, o qual apresentou menor fase de endurecimento 

que os restantes. Contudo obtiveram-se os seguintes resultados médios: tensão de rotura de 

627MPa, tensão de cedência de 573 MPa, extensão total na força máxima de 4,28% e 

relação entre tensões de 1,09. 

 
Figura 3.17 - Gráfico tensão-extensão referente aos varões de Ø8 mm classe ER. 

Nos ensaios efectuados aos diâmetros de 10 mm (Figura 3.18) verificaram-se os seguintes 

resultados: tensão média de rotura de 647 MPa, tensão média de cedência de 597 MPa, 

extensão total média na força máxima de 3,87% e relação média entre tensões de rotura e 

de cedência de 1,08. 



 

- 62 - 
 

 
Figura 3.18 - Gráfico tensão-extensão referente aos varões de Ø10 mm classe ER. 

Como se demonstra no gráfico tensão-extensão, para os provetes de 16 mm (Figura 3.19), 

a amostra 22, apresenta uma morfologia diferente. Todavia a rotura deu-se a mais de 

20 mm da garra e considerou-se o ensaio válido. Contabilizando todos os resultados 

retiraram-se os seguintes resultados médios: tensão de rotura de 601 MPa, tensão de 

cedência de 569 MPa, extensão total na força máxima de 2,29% e relação entre tensões de 

rotura e de cedência de 1,06. 

 
Figura 3.19 - Gráfico tensão-extensão referente aos varões de Ø16mm classe ER. 

Apresentam-se na tabela 3.5 os valores obtidos em todos os ensaios da classe ER, de forma 

a possibilitar a caracterização do material e a comparação com os valores mínimos 

requeridos pela especificação do LNEC E456-08 [48]. 
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Tabela 3.5 – Comparação entre parâmetros mínimos exigidos e valores de referência obtidos para as 
amostras da classe ER. 

 Rm [MPa] Re [MPa] Rm/Re Agt [%] 

Valor mínimo requerido pela E456/08 550(1) 500(1) 1,05(2) 2,5(2) 

Ø8 Referência 627 573 1,09 4,3 

Ø10 Referência 647 597 1,08 3,9 

Ø16 Referência 601 569 1,06 2,3 
 (1) Valores característicos referentes ao quantilho de 5%. 
(2) Valores característicos referentes ao quantilho de 10%. 

É importante mencionar, que a introdução dos varões de diâmetro 16 mm, A500 ER, na 

tabela, é meramente informativa. Uma vez que, não estão englobados na especificação 

E456-08 do LNEC, pelo facto da sua aplicação não estar directamente destinada a 

armaduras de betão armado. Todavia a sua utilização destina-se à execução de treliças, 

para emprego como armaduras ordinárias em estruturas de betão armado e pré-esforçado e 

está classificada pelo LNEC, no documento DC-188 [53]. No entanto observou-se que, 

para este diâmetro, o único parâmetro que não satisfaz o valor mínimo é a extensão total na 

força máxima, por 0,2%. Todos os outros parâmetros foram verificados e em todos os 

diâmetros. 

Note-se que relativamente à caracterização mecânica, obtida pelos resultados dos ensaios 

de tracção, os valores apresentados foram substancialmente superiores aos mínimos 

definidos pela especificação. 

A caracterização da análise química apresenta-se através dos valores máximos estipulados 

pela especificação [48], conforme a tabela abaixo. 

Tabela 3.6 – Valores máximos especificados para a composição química [48]. 

Análise 
C 

(%) 
P 

(%) 
S 

(%) 
N(1) 
(%) 

Cu 
(%) 

Ceq
(2) 

(%) 

Vazamento 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50 

(1) Azoto livre. Se existirem, em quantidade suficiente, elementos fixadores de Azoto tais como 
Alumínio, Vanádio, etc., podem ser admitidos teores superiores. 

(2) Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15, onde os símbolos dos elementos químicos representam 
os seus valores em percentagem. 

O mesmo procedimento executado para identificar as diferentes microestruturas presentes, 

nos aços laminados a quente, foi testado nos endurecidos a frio. Embeberam-se as amostras 

na solução de Nital e observaram-se, em todas, uma reacção química uniforme, por parte 
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da microestrutura dos aços (Figura 3.20). Deduz então, que os aços endurecidos a frio, 

apesar da sua produção por laminagem a quente, não chegam à fase de tratamento térmico 

Tempcore e por isso, não apresentam, na sua microestrutura exterior, o composto de 

martensite, como presenciado para as classes NR e SD. 

   
ER 

Ø8 Ø10 Ø16 
Figura 3.20 - Amostras transversais diâmetros 8, 10 e 16 mm, dos aços endurecidos a frio após 
embebimento em Nital. 

Porém, procederam-se os ensaios de dureza de forma a caracterizar a microestrutura 

constituinte e compara-la com os aços laminados a quente. 

 

 

Figura 3.21 - Dureza Vickers Ø16 mm classe ER. 

Efectuaram-se nove testes de dureza, com uma carga de 60 kg, na escala de Rockwell A, 

na amostra maior (diâmetro 16 mm). Os procedimentos foram seguidos de igual forma que 

nos aços laminados a quente, ou seja, pontos equidistanciados de 3,5 mm ao longo do 

diâmetro e segundo duas direcções perpendiculares. Apresentam-se os resultados 

convertidos para a escala de Vickers e em simultâneo com os demonstrados pelos 

laminados a quente, por forma a comparar as durezas. 

0

50

100

150

200

250

300

0 3,5 7

D
ur

ez
a 

(V
ic

ke
rs

)

Raio (mm)

Ø 16 NR
Ø 16 SD
Ø 16 ER



 

- 65 - 
 

Da observação do gráfico da Figura 3.21,verifica-se que a dureza ao longo do raio aumenta 

ligeiramente, embora não seja tão expressiva como nos aços laminados a quente. À partida 

este fenómeno já seria esperado, após a tentativa de reacção da microestrutura com a 

solução de Nital, observou-se a inexistência de diferentes tonalidades e portanto, a dureza 

deveria ser constante ao longo do raio. Como tal, a classe ER apresenta-se com uma 

microestrutura homogénea e devido à presença, muito próxima, entre valores do núcleo, 

relativamente aos aços laminados a quente, este provavelmente será constituído por ferrite-

perlite também. 
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4 ANÁLISE EXPERIMENTAL 

Neste capítulo expõem-se os métodos levados a cabo para analisar o efeito da corrosão no 

comportamento mecânico de varões de aço e apresentam-se os resultados obtidos nos 

ensaios de tracção. 

Como é sabido a corrosão origina a perda de massa dos varões e manifesta-se segundo 

várias formas. Neste estudo procurou-se abordar o efeito da corrosão localizada e da 

corrosão generalizada. Como tal, o efeito da corrosão foi simulado directamente, através da 

remoção mecânica de massa das amostras, com auxílio duma fresa e dum torno mecânico, 

para simular os dois tipos de corrosão abordados. 

No entanto, a quantificação do grau de corrosão simulado nas amostras não se baseou no 

peso da massa retirada, mas na percentagem de secção nominal removida. No processo de 

simulação generalizado da corrosão, determinou-se a circunferência interior das amostras, 

referente às percentagens de remoção pretendida, enquanto no processo de simulação da 

corrosão localizada ou por picadas (fresagem), calculou-se a profundidade de ataque para 

que, com a fresa, se removesse a percentagem de área estipulada. 

Uma vez que a determinação da percentagem de área removida se baseou em métodos de 

cálculo analíticos após o processo de maquinação das amostras, efectuaram-se as 

respectivas medições, de forma a quantificar a remoção, que efectivamente foi realizada. 

Apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios de tracção, conforme os mecanismos de 

simulação da corrosão e as percentagens pretendias, de acordo com as várias classes de aço 

recolhidas (NR, SD e ER). Ensaiaram-se três amostras para cada classe, diâmetro e 

segundo os mecanismos de simulação (fresagem ou torneamento). Os ensaios de tracção 

foram efectuados com o apoio da empresa CODIMETAL, S.A. 

4.1 SIMULAÇÃO DA CORROSÃO LOCALIZADA 

4.1.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
O processo de simulação da corrosão localizada caracteriza-se pela remoção da área, da 

secção nominal, através duma fresagem efectuada na zona central das amostras. O efeito 

deste processo de simulação mecânico pode ser visualizado na Figura 4.1, onde se 
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apresenta, do lado esquerdo, em corte, a representação da profundidade atingida para um 

grau de corrosão de 20% da área da secção nominal e do lado direito, a maquinação da 

fresagem pretendida. 

  
Figura 4.1- Exemplo do processo de simulação da corrosão por picadas através da fresagem num varão de 
Ø25. 

A corrosão localizada caracteriza-se pela degradação pontual, rápida e pelo 

desenvolvimento em profundidade ao longo das secções dos varões, resultando numa 

morfologia muito semelhante ao efeito demonstrado pela fresagem. A opção por este 

mecanismo surgiu da observação do artigo publicado pelos autores Cairns e outros [14], 

referido no capítulo 2 e pela sua fundamentação. Contudo, na transposição do método para 

este estudo efectuaram-se algumas alterações, nomeadamente, o sistema de corte, uma vez 

que os autores utilizaram brocas hemisféricas, criando cavidades, nas amostras, em função 

dos diâmetros das brocas e neste estudo optou-se pela fresagem, originando cavidades com 

formas diferentes. 

Primeiro começou-se por quantificar analiticamente a profundidade necessária a atingir, 

para a qual, corresponde a remoção de 10 e 20% da área de secção. Com base nos 

desenhos e áreas nominais apresentadas nas especificações E450, E456 e E460, 

desenharam-se em AutoCAD os esboços com as simulações de corrosão, para cada 

diâmetro (observe-se o anexo A). De seguida, através das expressões (4.1) a (4.3), 

determinou-se a profundidade de remoção pretendida, em função da percentagem de área 

removida. Considerou-se para o efeito, a forma circular da secção, devido ao facto de não 

ser necessário, para este mecanismo, contabilizar o acréscimo da área das nervuras 

longitudinais e transversais, desde que, os rasgos sejam executados no sentido 

perpendicular às nervuras longitudinais e que, se meça a profundidade nos intervalos das 

nervuras transversais. 

Ø25 mm 
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Para o efeito utilizou-se a expressão (4.1): 

(𝑥 − 𝑟 )2 +  (𝑦 − 0)2 = 𝑟2 (4.1) 

Que define o circulo exterior do varão, de acordo com a Figura 4.2, em que “r” representa 

o raio do círculo, “x”a distância na horizontal e “y” a distância na vertical. Resolvendo a 

equação (4.1) em ordem a “y” obtém-se a expressão (4.2), que representa o semi-circulo 

representado na Figura 4.2. 

𝑦 = √2𝑥𝑟 − 𝑥2 (4.2) 

Integrando a expressão (4.2) entre zero e a distância “p”, correspondente à profundidade 

da área a remover e multiplicando por dois, obtém-se a área de remoção em função de “p”: 

A% =  2 × ∫ √2𝑥𝑟 − 𝑥2p
0  𝑑𝑥 (4.3) 

Igualando a expressão (4.3) à percentagem da secção que se pretende remover obtém-se a 

profundidade “p” pretendida. 

 
Figura 4.2 – Representação gráfica do processo de determinação analítico de áreas a remover. 

Após o cálculo das profundidades pretendidas, para cada amostra, procedeu-se à sua 

maquinação. Nos varões mais pequenos é mais difícil alcançar a precisão desejada, no 

entanto registaram-se os valores obtidos mecanicamente de forma a comparar com os 

valores calculados e verificar se estes se afastaram muito dos pretendidos. As medições 

foram efectuadas com uma craveira digital, que embora seja um instrumento com precisão, 

as saliências originárias das nervuras das amostras acabam por dificultar a medição, em 

particular nos diâmetros de 8 e 10 mm, causando eventuais erros. Contudo, os valores 
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medidos não se afastaram em demasia dos calculados, como se pode verificar nas Figuras 

4.3 e 4.4. Nestas apresenta-se a relação entre a área de secção removida, por diâmetro, 

assim como a área de secção calculada e a efectivamente realizada (real). 

 
Figura 4.3 – Gráfico de comparação entre a área da secção maquinada e a pretendida no processo de 
fresagem a 10%. 

Como se pode verificar na Figura 4.3, referente aos valores do processo de fresagem a 

10%, são fundamentalmente as medições efectuadas nos diâmetros de 8 mm, que mais se 

afastam dos valores calculados, seguidos do diâmetro de 10 e 16 mm. Apesar dos provetes 

de diâmetro 8 mm apresentarem a maior variação, ainda se encontram abaixo dos valores 

pretendidos para a fresagem a 20% (Figura 4.4). Porém a maior variação observou-se na 

série de 8 mm com o valor de 3,3%. 

 
Figura 4.4 - Gráfico de comparação entre a área da secção maquinada e a pretendida no processo de 
fresagem a 20%. 
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Relativamente à simulação da corrosão por picadas, através do processo de fresagem a 

20%, voltou-se a verificar um maior afastamento no diâmetro de 8 mm entre as medições 

reais e calculadas, seguido do diâmetro de 10 mm. A maior variação apresentou-se na série 

de 8 mm, em 3,2%, enquanto a menor variação verificou-se no diâmetro de 16 mm, em 

0,3%. 

Para avaliar o efeito da simulação da corrosão localizada, nas armaduras, prepararam-se 66 

provetes, três por cada tipo de classe e diâmetro, para as duas percentagens de remoção 

mecânica da secção nominal estudadas (10 e 20%). Os provetes foram preparados com 

300 mm de comprimento, para os diâmetros 8, 10 e 16 mm e com 400 mm, para as 

amostras de 25 mm de diâmetro. Nas Tabelas 4.1 e 4.2 apresentam-se as amostras fresadas 

segundo a percentagem de remoção estudada, a classe e o diâmetro. 

Tabela 4.1 – Amostras de cada tipo referentes ao processo de fresagem a 10%. 

           
NR SD ER NR SD ER NR SD ER NR SD 

Ø8 Ø10 Ø16 Ø25 

Os ensaios de tracção foram realizados de forma semelhante aos ensaios de referência, 

assim como os parâmetros obtidos. As amostras referentes aos diâmetros de 8, 10 e 16 mm 

foram ensaiadas à tracção na mesma máquina de tracção universal servo-hidráulica da 

marca Zwick, com capacidade de carga de 250 kN e com extensómetro integrado 

localizado a meia altura dos provetes, de comprimento 100 mm (L0). As amostras alusivas 

aos diâmetros de 25 mm foram ensaiadas à tracção, no equipamento servo-hidráulico, da 

marca Servosis e sem recurso a extensómetro, utilizando-se a distância entre garras de 

200 mm, para a análise do ensaio. Nestes casos, conforme descrito na norma 
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EN ISO 15630-1 [52], a extensão total na força máxima calculou-se manualmente, através 

dos dados recolhidos graficamente e pela expressão (4.4). 

Agt = Ag + 
Rm

2000
 [%] (4.4) 

Os restantes parâmetros analisados calcularam-se conforme os resultados obtidos nos 

ensaios e da elaboração dos respectivos gráficos tensão-extensão. Em todos os provetes 

ensaiados, com recurso a extensómetro, a extensão total na força máxima, foi calculada 

com base nos resultados recolhidos e nos gráficos elaborados, assim como as tensões de 

rotura e de cedência. Contudo, determinou-se a tensão de cedência através da tensão limite 

convencional de proporcionalidade a 0,2% para todos os provetes, pela diversidade dos 

resultados e das diferentes morfologias características das curvas de tensão-extensão. Quer 

dos aços laminados a quente e dos aços endurecidos a frio, quer dos gráficos dos vários 

graus de simulação de corrosão pretendidos. 

Tabela 4.2 – Amostras de cada tipo referentes ao processo de fresagem a 20%. 

           
NR SD ER NR SD ER NR SD ER NR SD 

Ø8 Ø10 Ø16 Ø25 

Para o cálculo dos parâmetros (Rm, Re e Rm/Re) considerou-se a área nominal, apesar da 

cavidade da fresagem representar a zona com a secção de menor área. Uma vez que no 

dimensionamento estrutural é considerado a secção nominal das armaduras e a corrosão 

provoca uma diminuição da sua área de secção, o efeito da corrosão deverá ser 

considerado, tomando em atenção esta situação. Para o estudo do efeito simulado da 

corrosão procurou-se determinar a resposta das armaduras perante a remoção parcial da sua 
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área. Sendo que para o cálculo, a continuação do uso da área nominal aproxima-se da 

determinação da capacidade de resposta da armadura às solicitações dimensionadas. 

4.1.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
Através dos dados recolhidos nos ensaios de tracção traçaram-se as curvas tensão-extensão 

referentes a cada diâmetro e classe. De forma a visualizar a variação comportamental, 

inseriram-se as curvas dos provetes de referência a tracejado em todos os gráficos e 

identificaram-se com as respectivas percentagens de área removida, por fresagem 

estudadas. Segue-se a apresentação dos gráficos obtidos para o efeito da corrosão 

localizada. 

 
Figura 4.5 – Gráfico tensão-extensão referente ao processo de fresagem nos varões Ø8 mm da classe NR. 

O efeito da simulação da corrosão localizada a 10%, observado na Figura 4.5, levou aos 

seguintes resultados: tensão média de rotura de 602 MPa, tensão média de cedência de 

523 MPa, extensão total média na força máxima de 3,86% e relação entre tensões de rotura 

e de cedência de 1,15. Enquanto que, o processo de fresagem a 20% originou os seguintes 

valores: tensão média de rotura de 549 MPa, tensão média de cedência de 495 MPa, 

extensão total média na força máxima de 1,21% e relação entre tensões de rotura e de 

cedência de 1,11. 

Relativamente ao efeito simulado da corrosão localizada a 10%, na classe SD (Figura 4.6), 

determinaram-se os valores médios de 562 MPa para a tensão de rotura, 506 MPa na 

tensão de cedência, originando 1,11 na relação entre tensões de rotura e de cedência e 

4,16% na extensão total na força máxima. Nos ensaios relativos à remoção de 20% da área 
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de secção, observaram-se resultados inferiores: tensão média de rotura de 498 MPa, a 

tensão média de cedência de 456 MPa, relação entre tensões de 1,09 e a extensão total 

média na força máxima de 0,97%. 

 
Figura 4.6 – Gráfico tensão-extensão referente ao processo de fresagem nos varões Ø8 mm da classe SD. 

Para finalizar os resultados obtidos para os provetes do diâmetro de 8 mm, apresentam-se 

na Figura 4.7 os gráficos tensão-extensão para a classe ER. Donde se obtiveram os 

seguintes valores para o processo de fresagem a 10%: tensão média de rotura de 603 MPa, 

tensão média de cedência de 559 MPa, extensão total média na força máxima de 2,38% e 

relação entre tensões de rotura e de cedência de 1,08. Para a simulação dum grau de 

corrosão de 20%, por picadas, resultaram os seguintes valores: 535 MPa na tensão média 

de rotura, 529 MPa na tensão média de cedência, 1,01 na relação entre tensões médias de 

rotura e de cedência e 0,67% para a extensão total média na força máxima. 

 
Figura 4.7 – Gráfico tensão-extensão referente ao processo de fresagem nos varões Ø8 mm da classe ER. 
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De seguida observe-se os dados obtidos para o diâmetro 10 mm, a começar pela classe NR 

no gráfico abaixo. 

 
Figura 4.8 – Gráfico tensão-extensão referente ao processo de fresagem nos varões Ø10 mm da classe NR. 

No processo de fresagem a 10% (Figura 4.8) verificaram-se os seguintes resultados: tensão 

média de rotura de 626 MPa, tensão média de cedência de 569 MPa, extensão total média 

na força máxima de 3,42% e relação média entre tensões de rotura de cedência de 1,10. Na 

remoção de 20% da área de secção os valores obtidos foram de 559 MPa na tensão média 

de rotura, 518 MPa na tensão média de cedência, 1,08 na relação entre tensões de rotura e 

de cedência e de 1,13% para a extensão total média na força máxima. 

 
Figura 4.9 – Gráfico tensão-extensão referente ao processo de fresagem nos varões Ø10 mm da classe SD. 

Para a classe SD, Figura 4.9, resultaram os seguintes valores na remoção de 10% da área 

de secção: tensão média de rotura de 636 MPa, tensão média de cedência de 583 MPa, 
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extensão total média na força máxima de 2,51% e relação média entre tensões de rotura de 

cedência de 1,09. Enquanto no processo de fresagem a 20% registaram-se os resultados: 

556 MPa na tensão média de rotura, 534 MPa na tensão média de cedência, 1,04 na relação 

entre tensões de rotura e de cedência e de 0,86% para a extensão total média na força 

máxima. 

 
Figura 4.10 – Gráfico tensão-extensão referente ao processo de fresagem nos varões Ø10 mm da classe ER. 

O primeiro grau de simulação da corrosão por picadas (10%), observado na Figura 4.10, 

demonstrou os seguintes valores: tensão média de rotura 621 MPa, tensão média de 

cedência 595 MPa, extensão total média na força máxima 1,48% e relação entre tensões de 

rotura e de cedência 1,04. No segundo grau, caracterizado pela remoção de 20% da área de 

secção registaram-se os resultados: tensão média de rotura 547 MPa, tensão média de 

cedência 543 MPa, extensão total média na força máxima 0,62% e relação entre tensões de 

rotura e de cedência 1,01. 

Seguem-se os gráficos obtidos para a série de diâmetro 16 mm, iniciando-se pela classe 

NR. 

Pela análise da curva tensões extensões da Figura 4.11, determinaram-se os seguintes 

valores para no processo de fresagem a 10%: tensão média de rotura 605 MPa, tensão 

média de cedência 519 MPa, extensão total média na força máxima 3,57% e relação entre 

tensões de rotura e de cedência 1,17. Sendo que, no processo de fresagem a 20%, 

verificaram-se os resultados de 534 MPa na tensão média de rotura, 475 MPa na tensão 

média de cedência, 1,12 na relação entre tensões de rotura e de cedência e de 1,69% para a 

extensão total média na força máxima. 
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Figura 4.11- Gráfico tensão-extensão referente ao processo de fresagem nos varões Ø16 mm da classe NR. 

Para o efeito simulado da corrosão localizada a 10%, na classe SD, observaram-se no 

gráfico da Figura 4.12 os valores de: 645 MPa na tensão média de rotura, 575 MPa na 

tensão média de cedência, 1,12 na relação entre tensões de rotura e de cedência e de 2,37% 

para a extensão total média na força máxima. Enquanto na simulação de corrosão a 20% 

registaram-se os resultados: tensão média de rotura 561 MPa, tensão média de cedência 

524 MPa, extensão total média na força máxima 1,09% e relação entre tensões de rotura e 

de cedência 1,07. 

 
Figura 4.12 - Gráfico tensão-extensão referente ao processo de fresagem nos varões Ø16 mm da classe SD. 

De forma a encerrar a série do diâmetro de 16 mm relativamente à simulação da corrosão 

localizada, apresentam-se os resultados obtidos para a classe ER na Figura 4.13. 
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Figura 4.13 - Gráfico tensão-extensão referente ao processo de fresagem nos varões Ø16 mm da classe ER. 

A remoção de 10% da área de secção resultou nos seguintes valores para os parâmetros 

analisados: tensão média de rotura 560 MPa, tensão média de cedência 548 MPa, extensão 

total média na força máxima 0,85% e relação entre tensões de rotura e de cedência 1,02. Na 

remoção de 20% registaram-se: 484 MPa na tensão média de rotura, 482 MPa na tensão 

média de cedência, 1,00 na relação entre tensões de rotura e de cedência e de 0,55% para a 

extensão total média na força máxima. 

Para terminar a exposição dos gráficos tensão-extensão, oriundos do efeito da simulação de 

corrosão por picadas, mostram-se, em seguida, os resultados obtidos para o diâmetro de 

25 mm, começando pela classe NR. 

No processo de fresagem a 10%, Figura 4.14, verificou-se uma ligeira variação entre as 

curvas dos mesmos provetes, no entanto determinaram-se os seguintes valores médios: 616 

MPa para a tensão de rotura, 526 MPa na tensão de cedência, resultando em 1,17 na 

relação entre tensões de rotura e de cedência e 4,40% na extensão total na força máxima. 

Para a remoção de 20% da área da secção, os resultados apresentaram-se mais 

uniformizados e calcularam-se os valores de 527 MPa na tensão média de rotura, 471 MPa 

na tensão média de cedência, 1,12 na relação entre tensões de rotura e de cedência e de 

1,10% para a extensão total média na força máxima. 
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Figura 4.14 - Gráfico tensão-extensão referente ao processo de fresagem nos varões Ø25 mm da classe NR. 

Da observação da classe SD, no gráfico abaixo, obtiveram-se os seguintes resultados para a 

remoção de 10% da área de secção: 589 MPa para a tensão de rotura, 532 MPa na tensão 

de cedência, resultando em 1,11 na relação entre tensões de rotura e de cedência e 3,46% 

na extensão total na força máxima. Enquanto no processo de fresagem a 20% registaram-

se: 519 MPa na tensão média de rotura, 472 MPa na tensão média de cedência, 1,10 na 

relação entre tensões de rotura e de cedência e de 1,27% para a extensão total média na 

força máxima. 

 
Figura 4.15 - Gráfico tensão-extensão referente ao processo de fresagem nos varões Ø25 mm da classe SD. 

Relativamente aos dados recolhidos e analisando as curvas dos gráficos, observa-se nos 

dois graus de simulação da corrosão por picadas uma diminuição considerável da fase de 

endurecimento assim como, da fase de estricção. Na maioria dos ensaios referentes à 
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remoção de 10% da área de secção, observou-se uma relativa inalterabilidade no patamar 

de cedência, particularmente, em relação ao seu valor, contudo verificou-se uma ligeira 

redução na sua extensão. Refere-se ainda, que os aços de alta ductilidade, que expressaram 

um patamar de cedência definido nos ensaios de referência (todos com a excepção dos 

provetes de diâmetros10 e 16 SD) demonstraram na simulação de corrosão por picadas a 

10% uma pré-fase de cedência antes do patamar real de cedência. Este efeito originou 

resultados mais baixos na determinação da tensão de cedência e valores mais elevados no 

cálculo da relação entre tensões de rotura e de cedência. 

Para a simulação de corrosão localizada a 20% deixou de se notar o patamar de cedência e 

a diminuição da carga de rotura e de cedência foi bastante significativa. 

De forma a resumir os resultados obtidos e comparar com os valores mínimos requeridos 

pelas especificações LNEC [48, 47, 49], elaboraram-se as Tabelas 4.3 e 4.4. 

Tabela 4.3 – Valores médios dos parâmetros Rm, Re e Agt referentes à simulação de corrosão por picadas a 
10%. 

Classes Diâmetros Rm [MPa] Re [MPa] Rm/Re Agt [%] 

NR 

E450* 550 500 1,08 5 

Ø8 602 523 1,15 

Ø10 

3,86 

626 569 1,10 

Ø16 

3,42 

605 519 1,17 

Ø25 

3,57 

618 526 1,17 

SD 

4,40 

E460* - 500 1,15 8 

Ø8 562 506 1,11 

Ø10 

4,16 

636 583 1,09 

Ø16 

2,51 

645 575 1,12 

Ø25 

2,37 

589 532 1,11 

ER 

3,46 

E456* 550 500 1,05 2,5 

Ø8 603 559 1,08 

Ø10 

2,38 

621 595 1,04 

Ø16 

1,48 

560 548 1,02 0,85 

*Especificação LNEC 

Note-se que as comparações com os valores das especificações são dados meramente 

informativos para quantificar o efeito dos vários graus de corrosão, a fim de estabelecer 

correlações com valores mínimos de referência. Nas tabelas os resultados sublinhados 
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simbolizam valores abaixo dos mínimos e a negrito encontram-se os valores referentes ao 

diâmetro 16 mm, classe ER, por não estar referenciado nas especificações estudadas. 

Dos resultados verificados na simulação de corrosão localizada por picadas 10% 

evidencia-se, em todas as amostras, a redução da extensão total na força máxima, como 

seria esperado devido à diminuição da fase de endurecimento. O segundo parâmetro mais 

afectado e com o maior numero de valores abaixo das especificações foi a relação entre 

tensões, em parte devido ao facto, do patamar de cedência permanecer, praticamente, 

inalterado e a tensão de rotura diminuir. Porém as tensões não demonstraram reduções que 

provocassem resultados abaixo dos mínimos. 

Tabela 4.4 - Valores médios dos parâmetros Rm, Re e Agt referentes à simulação de corrosão por picadas a 
20%. 

Classes Diâmetros Rm [MPa] Re [MPa] Rm/Re Agt [%] 

NR 

E450* 550 500 1,08 5 

Ø8 549 1,11 495 

Ø10 

1,21 

559 518 1,08 

Ø16 

1,13 

534 1,12 475 

Ø25 

1,69 

527 1,12 471 

SD 

1,10 

E460* - 500 1,15 8 

Ø8 498 456 1,09 

Ø10 

0,97 

556 534 1,04 

Ø16 

0,86 

561 524 1,07 

Ø25 

1,09 

519 472 1,10 

ER 

1,27 

E456* 550 500 1,05 2,5 

Ø8 529 535 1,01 

Ø10 

0,67 

543 547 1,01 

Ø16 

0,62 

484 482 1,00 0,55 

*Especificação LNEC 

Na simulação de corrosão localizada a 20%, e em concordância com a simulação a 10%, os 

parâmetros caracterizadores da ductilidade como a extensão total na força máxima e a 

relação entre tensões apresentaram o maior número de valores abaixo dos mínimos, 

embora para este grau de simulação de corrosão, mais avançado, se tenham verificado 

poucos valores dentro dos valores especificados como seria de esperar. Algumas das 

amostras que mantiveram as tensões de cedência e rotura dentro dos valores mínimos, 

devem-no aos elevados valores característicos de referência apresentados no capítulo 3. 
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A simulação de corrosão segundo o processo de fresagem caracterizou-se pela elevada 

redução de ductilidade das armaduras, demonstrada pelas reduções das fases de 

endurecimento e patamar de cedência, observadas nas curvas tensão-extensão. O efeito da 

redução de 10 e 20% na área da secção nominal afectou consideravelmente o 

comportamento das armaduras, levando-as a uma rotura mais frágil. 

Na Figura 4.16 apresentam-se os modos de rotura típicos observados nos diferentes graus 

de simulação de corrosão por picadas, através da fresagem. 

 
Figura 4.16 – Roturas típicas da simulação de corrosão por picadas em comparação com o provete de 
referência. 
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4.2 SIMULAÇÃO DA CORROSÃO GENERALIZADA 

4.2.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
Para avaliar o efeito da simulação da corrosão generalizada das armaduras, prepararam-se 

117 provetes, três por cada classe e diâmetro. O torneamento dos varões foi o processo 

utilizado para a remoção das nervuras longitudinais e transversais, em torno do centro 

geométrico da secção dos varões. O resultado do torneamento causou uma secção em 

forma cilíndrica, consoante o grau de corrosão induzido ou mais precisamente, a 

percentagem de secção nominal removida, simulando-se uma corrosão generalizada na 

secção. Com auxílio dum torno mecânico e duma craveira, para efectuar as medições dos 

diâmetros desejados, realizou-se a maquinação das amostras, ao longo dum comprimento 

de 5 mm (Lr) na zona central dos varões. Como se pode observar na Figura 4.17. 

O efeito da corrosão generalizada, num estado avançado, origina a perda de massa e a 

redução uniforme da secção nominal das armaduras. O processo mecânico de torneamento, 

pretende simular esse efeito, assim como, estudar o comportamento dos aços Tempcore, no 

caso da deterioração da sua camada exterior. Uma vez que este tipo de aços apresenta 

microestruturas de compostos diferentes e aliando ao facto, da superfície exterior, dos 

varões, ser a primeira a comportar o ataque da corrosão. 

  
Figura 4.17 - Exemplo do processo de simulação da corrosão generalizada através do torneamento num 
varão de Ø25. 

De forma a simular vários graus de penetração da corrosão, as amostras foram torneadas 

segundo várias percentagens da área de secção nominal (10, 20 e 30%), para todos os 

diâmetros estudados (Ø8, Ø10, Ø16 e Ø25). Na série de 16 mm aprofundou-se o grau de 

deterioração até 40 e 50%. 

Ø25 mm 

5 mm 
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O processo utilizado para determinar a profundidade necessária a atingir no torneamento 

assemelhou-se ao utilizado para a fresagem. No entanto, existem algumas nuances que, na 

fresagem poderiam ser desprezadas e no torneamento não. Tal como na simulação da 

corrosão localizada, consideraram-se os desenhos apresentados nas especificações E450, 

E456 e E460 e desenharam-se, para cada diâmetro, o esboço correspondente, em 

AutoCAD, para facilitar a determinação da área total de secção (Atotal). Uma vez que o 

efeito do torneamento consiste em remover material em torno de um eixo, o resultado 

esperado será uma secção circular nessa zona. A área deste círculo interior (Acírculo interior) é 

igual à área total da secção do varão, calculada através do AutoCAD, subtraída à 

percentagem de remoção pretendida (Aremoção). Observe-se a equação (4.4). 

Acírculo interior = Atotal – Aremoção = π × D2

4  (4.4) 

Sabendo que a área de remoção é uma percentagem da área total (% Remoção × Atotal) deduz-

se a equação (4.5). 

(1-% Remoção) × Atotal = π × 
D2

4  (4.5) 

Resolvendo a expressão (4.5) em função de “D” obtém-se o diâmetro do círculo interior 

pretendido. 

D = 2 × �(1- %Remoção) × Atotal
𝜋  (4.6) 

Posteriormente ao cálculo da área do círculo interior e à maquinação das amostras, 

efectuou-se a verificação das medidas, conforme o grau de simulação da corrosão, para 

determinar a variação entre as remoções pretendidas e as realmente alcançadas. O facto de 

os varões apresentarem uma superfície rugosa e uma secção não circular dificultou o 

torneamento dos varões, induzindo variações nas áreas removidas. Assim como realizado 

no processo correspondente à simulação da corrosão localizada, a medição do diâmetro 

interior, alcançado pelo processo de torneamento, foi efectuado com auxílio duma craveira 

digital. Conforme a percentagem de área removida, à secção nominal, apresentam-se nas 

figuras seguintes, a comparação entre as áreas de remoção pretendidas e as obtidas 

realmente no processo de maquinação. 
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Figura 4.18 - Gráfico de comparação entre a área da secção maquinada e a calculada para o processo de 
torneamento a 10%. 

Através da observação do gráfico da Figura 4.18 constatou-se que, a maior diferença entre 

o diâmetro pretendido e o efectivamente realizado encontra-se nos varões de diâmetro 

8 mm, com variações entre 2,7 e 3,6%. Como esperado, uma vez que, sendo os provetes de 

menores diâmetros e devido às suas pequenas dimensões, requereu-se maiores precisões no 

torneamento para alcançar a medida calculada. 

 
Figura 4.19 - Gráfico de comparação entre a área da secção maquinada e a calculada para o processo de 
torneamento a 20%. 

No processo de torneamento efectuado para a percentagem de 20%, de remoção da secção, 

verificou-se novamente, pela observação do gráfico, da Figura 4.19, que os provetes de 

diâmetro de 8 mm apresentaram os maiores erros relativamente aos valores pretendidos na 

maquinação, com variações entre 1,9 e 2,9%. 
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Figura 4.20- Gráfico de comparação entre a área da secção maquinada e a calculada para processo de 
torneamento a 30%. 

Em concordância com os processos de torneamento anteriores verificou-se que, o 

torneamento a 30%, série de 8 mm, apresentou as maiores variações entre remoções 

calculadas e efectuadas, com oscilações entre 1,1 e 2,5%. 

 
Figura 4.21 - Gráfico de comparação entre a área da secção maquinada e a calculada para o processo de 
torneamento a 40% e 50% (série de Ø16 mm). 

Na série de 16 mm, na qual se aprofundou o grau de simulação da corrosão, pela remoção 

de 40 e 50%, da área da secção nominal, obtiveram-se resultados com variações máximas 

de 1,9% (40%) e mínimas de 0,5% (50%), como se pode observar na Figura 4.21. 

Em todos os graus de simulação de corrosão e para todas as séries de diâmetros, 

efectuaram-se medições sem erros significativos entre valores pretendidos e valores 
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calculados. Contudo é importante referir que as medições foram efectuadas em todos os 

provetes e a determinação da profundidade de torneamento foi calculada pela média das 

medições dos três provetes, de cada tipo, podendo verificar-se eventuais discrepâncias, só 

evidenciadas pelos ensaios de tracção. 

Uma vez determinada a profundidade de ataque, atingida pelo processo de torneamento e 

com base na identificação da camada martensítica, explanada no capítulo 3, 

correlacionaram-se os dados de modo a determinar se a maquinação removeu totalmente 

ou parcialmente o anel martensítico dos aços Tempcore. Desta forma procurou-se analisar 

e correlacionar o seu comportamento com a degradação da sua camada exterior. A 

Tabela 4.5 apresenta a comparação entre a área removida pelo processo de simulação da 

corrosão generalizada e a área do anel martensítico, identificado pela observação da 

microestrutura dos aços laminados a quente. 

Analisando a série de 8 mm (Tabela 4.5) presenciou-se que, na classe NR, o processo de 

torneamento a partir de 20% removeu na totalidade a camada de martensite, enquanto, na 

classe SD, apenas para o processo de torneamento a 30% é que o mesmo efeito foi 

presenciado. No entanto notou-se que, para o processo de torneamento a 20%, na classe 

SD, remanesceu apenas 3,1% do anel martensítico. 

No diâmetro de 10 mm verificou-se que, a classe NR (Tabela 4.5), devido à elevada 

percentagem de martensite, não foi afectada pelo processo de torneamento a 30% e a 

percentagem de martensite remanescente foi de 7,2%. Contudo, observou-se a remoção 

total do anel martensítico, pelo processo de torneamento a 30%, na classe SD. 

Na série de 16 mm (Tabela 4.5) removeu-se totalmente a camada exterior de martensite a 

partir do processo de torneamento a 40% nas duas classes. Sendo que, a classe NR, 

apresentou uma maior percentagem de área de martensite relativamente à classe SD, o que 

originou uma diferença de 5,7% entre percentagens remanescentes de martensite, no 

processo de torneamento antecedente (30%). 

Pela observação da Tabela 4.5, relativamente ao diâmetro de 25 mm, verificou-se que o 

processo de torneamento a 30% não foi suficiente para remover na totalidade o anel 

exterior. Na classe NR a percentagem de martensite remanescente foi de 3,3% e na classe 

SD foi 1,4%. 
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Tabela 4.5 – Intersecção entre a área removida pelo processo de torneamento e a área do anel martensítico. 

Diâmetro 
e classe 

Processo de 
torneamento 

Percentagem 
de área 

Removida 
[%] 

Percentagem 
de área do 

anel 
martensítico 

[%] 

Intersecção  

Percentagem de 
área do anel 
martensítico 

remanescente 
[%] 

Ø8 NR 
10% 13,6 

20,3 
Removeu parcialmente 7,0 

20% 22,4 Removeu totalmente - 
30% 32,5 Removeu totalmente - 

Ø8 SD 
10% 13,1 

25,0 
Removeu parcialmente 11,9 

20% 21,9 Removeu parcialmente 3,1 
30% 33,2 Removeu totalmente - 

Ø10 NR 
10% 11,7 

38,6 
Removeu parcialmente 26,9 

20% 21,9 Removeu parcialmente 16,7 
30% 31,4 Removeu parcialmente 7,2 

Ø10 SD 
10% 11,4 

25,4 
Removeu parcialmente 14,0 

20% 21,1 Removeu parcialmente 4,3 
30% 31,0 Removeu totalmente - 

Ø16 NR 

10% 9,4 

37,3 

Removeu parcialmente 27,9 
20% 19,5 Removeu parcialmente 17,8 
30% 31,0 Removeu parcialmente 6,3 
40% 41,2 Removeu totalmente - 
50% 50,5 Removeu totalmente - 

Ø16 SD 

10% 11,1 

31,8 

Removeu parcialmente 20,7 
20% 21,3 Removeu parcialmente 10,5 
30% 31,2 Removeu parcialmente 0,6 
40% 41,9 Removeu totalmente - 
50% 51,4 Removeu totalmente - 

Ø25 NR 
10% 9,7 

33,6 
Removeu parcialmente 23,9 

20% 20,5 Removeu parcialmente 13,1 
30% 30,3 Removeu parcialmente 3,3 

Ø25 SD 
10% 10,5 

32,1 
Removeu parcialmente 21,6 

20% 21,0 Removeu parcialmente 11,1 
30% 30,7 Removeu parcialmente 1,4 

Em suma, como verificado no capítulo anterior, a classe NR caracterizou-se por apresentar 

uma maior percentagem de martensite em relação à classe SD. Verificando-se, no entanto, 

uma excepção na série de 8 mm, em que, a percentagem de martensite é maior na classe 

SD. Observou-se também que, a percentagem de martensite é maior nos diâmetros de 16 e 

25 mm, originando apenas uma remoção parcial da camada exterior pelo processo de 

torneamento a 30%. Estes factores influenciaram a uniformidade de remoção do anel 

exterior, segundo os vários graus de torneamento, classes e diâmetros. 
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Tabela 4.6 - Amostras referentes ao processo de torneamento a 10%. 

           
NR SD ER NR SD ER NR SD ER NR SD 

Ø8 Ø10 Ø16 Ø25 

As tabelas (4.6 a 4.9) demonstram o efeito do mecanismo de torneamento, nas várias 

classes e diâmetros, consoante a percentagem de área torneada. 

Tabela 4.7 - Amostras referentes ao processo de torneamento a 20%. 

           
NR SD ER NR SD ER NR SD ER NR SD 

Ø8 Ø10 Ø16 Ø25 

Optou-se por aprofundar a simulação do grau de corrosão generalizada nos provetes de 

diâmetro 16 mm por deterem as maiores dimensões (diâmetro), da amostragem recolhida, 

englobando aços laminados a quente e endurecidos a frio. Desta forma possibilitou-se a 

comparação entre as duas naturezas de aços. A escolha deste diâmetro deveu-se à melhor 

capacidade de precisão na maquinação das amostras. 
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Tabela 4.8 - Amostras referentes ao processo de torneamento a 30%. 

           
NR SD ER NR SD ER NR SD ER NR SD 

Ø8 Ø10 Ø16 Ø25 

Os ensaios de tracção e o cálculo dos parâmetros analisados foram realizados de forma 

semelhante aos ensaios de referência e da simulação da corrosão por picadas, seguindo as 

normas EN ISO 15630-1 [52] e ISO 6982-1 [51]. 

Tabela 4.9 - Amostras referentes ao torneamento a 40 e 50% (Ø16 mm). 

      

NR SD ER NR SD ER 
Torneamento a 40% Torneamento a 50% 

Ø16 

Utilizaram-se os mesmos equipamentos de tracção e de acordo com a capacidade dos 

equipamentos ensaiaram-se os vários diâmetros, mantendo-se o mesmo esquema de ensaio, 

em relação às amostras de referência e de simulação de corrosão localizada (anexo C). 
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A determinação dos parâmetros estudados foi efectuada de igual forma aos ensaios 

anteriores, assim como o cálculo da tensão, pela consideração da área da secção nominal 

dos provetes. 

4.2.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
Através dos dados recolhidos nos ensaios de tracção traçaram-se as curvas tensão-extensão 

referentes a cada diâmetro e classe. De forma a visualizar a variação comportamental 

inseriram-se as curvas dos provetes de referência a tracejado em todos os gráficos e 

identificaram-se, com as respectivas percentagens de remoção da área de secção os graus 

de simulação de corrosão generalizada. Segue-se a apresentação dos gráficos obtidos para 

o efeito. 

 
Figura 4.22 - Gráfico tensão-extensão referente às diferentes percentagens de remoção da secção por 
torneamento, nos varões Ø8 mm da classe NR. 

Da análise do gráfico da figura acima obtiveram-se os seguintes resultados para o efeito 

simulado da corrosão generalizada a 10%: tensão média de rotura de 616 MPa, tensão 

média de cedência de 528 MPa, extensão total média na força máxima de 4,93% e relação 

entre tensões de rotura e de cedência de 1,17. A simulação de corrosão generalizada a 20% 

originou os valores de 575 MPa para a tensão de rotura, 498 MPa na tensão de cedência, 

resultando em 1,15 na relação entre tensões de rotura e de cedência e de 2,68% na extensão 

total na força máxima. Por último o efeito simulado da corrosão generalizada levou aos 

seguintes resultados médios: tensão de rotura de 499 MPa, tensão de cedência de 472 MPa, 

extensão total na força máxima de 1,2% e relação entre tensões de rotura e de cedência de 

1,06. 
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Figura 4.23 - Gráfico tensão-extensão referente às diferentes percentagens de remoção da secção por 
torneamento nos varões Ø8 mm da classe SD. 

Relativamente à classe SD, pela simulação de corrosão generalizada a 10% (Figura 4.23), 

determinaram-se os valores médios de 605 MPa para a tensão de rotura, 520 MPa na 

tensão de cedência, originando 1,16 na relação entre tensões de rotura e de cedência e 

7,71% na extensão total na força máxima. Nos ensaios relativos ao processo de 

torneamento a 20% observaram-se resultados inferiores - uma tensão média de rotura de 

554 MPa, uma tensão média de cedência de 485 MPa, a relação entre tensões de 1,14 e a 

extensão total média na força máxima de 4,65%. Para o grau de simulação da corrosão 

generalizada mais avançado, de 30%, obtiveram-se os resultados: tensão média de rotura 

491 MPa, tensão média de cedência 437 MPa, extensão total média na força máxima 

1,03% e relação entre tensões de rotura e de cedência 1,12. 

Sucede-se a classe de aços endurecidos a frio, na Figura 4.24, nos quais se determinaram 

os seguintes valores médios no processo de torneamento a 10%: tensão de rotura de 

614 MPa, tensão de cedência de 579 MPa, extensão total na força máxima de 2,15% e 

relação entre tensões de rotura e de cedência de 1,06. Na simulação de corrosão 

generalizada a 20% verificaram-se os resultados de 550 MPa para a tensão de rotura, 

531 MPa na tensão de cedência, originando 1,04 na relação entre tensões de rotura e de 

cedência e 1,07% na extensão total na força máxima. Do efeito da remoção de secção a 

30% resultaram os valores de 505 MPa para a tensão de rotura, 503 MPa para a tensão de 

cedência, 1,00 na relação entre tensões de rotura e de cedência e 0,52% na extensão total 

na força máxima. 
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Figura 4.24 - Gráfico tensão-extensão referente às diferentes percentagens de remoção da secção por 
torneamento nos varões Ø8 mm da classe ER. 

Finalizada a série referente ao diâmetro de 8 mm, prossegue-se com a apresentação dos 

valores obtidos, para os parâmetros analisados, da série de 10 mm de diâmetro. 

 
Figura 4.25 - Gráfico tensão-extensão referente às diferentes percentagens de remoção da secção por 
torneamento nos varões Ø10 mm da classe NR. 

Da análise das curvas tensão-extensão (Figura 4.25) resultaram os seguintes valores 

médios, para o efeito da simulação de corrosão generalizada a 10%: tensão de rotura 

624MPa, tensão de cedência 562 MPa, extensão total na força máxima 3,40% e relação 

entre tensões de rotura e de cedência 1,11. Para a remoção de 20% da área de secção 

obtiveram-se os valores de: tensão de rotura de 589 MPa, tensão de cedência de 532 MPa, 

extensão total na força máxima de 1,55% e relação entre tensões de rotura e de cedência de 

1,11. Enquanto no processo de torneamento a 30% verificaram-se os resultados de 
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514 MPa para a tensão de rotura, 479 MPa na tensão de cedência, 1,04 na relação entre 

tensões de rotura e de cedência e 0,95% na extensão total na força máxima. 

 
Figura 4.26 - Gráfico tensão-extensão referente às diferentes percentagens de remoção da secção por 
torneamento nos varões Ø10 mm da classe SD. 

No efeito da simulação de corrosão generalizada a 10%, classe SD, registaram-se os 

valores médios: tensão de rotura de 675 MPa, tensão de cedência de 598 MPa, extensão 

total na força máxima de 4,91% e relação entre tensões de rotura e de cedência de 1,13. 

Para o segundo grau de simulação da corrosão generalizada, a 20%, observaram-se os 

resultados de 615 MPa para a tensão média de rotura, 570 MPa na tensão média de 

cedência, 1,08 na relação entre tensões de rotura e de cedência e 1,74% na extensão total 

média na força máxima. Por fim o processo de torneamento a 30% obteve os seguintes 

valores médios: tensão de rotura de 534 MPa, tensão de cedência de 507 MPa, extensão 

total na força máxima de 0,90% e relação entre tensões de rotura e de cedência de 1,05. 

Da observação da classe ER, através do gráfico da Figura 4.27, obtiveram-se os seguintes 

resultados médios no processo de torneamento a 10%: 644 MPa para a tensão de rotura, 

607 MPa na tensão de cedência, resultando em 1,06 na relação entre tensões de rotura e de 

cedência e 2,42% na extensão total na força máxima. Enquanto para o efeito simulado da 

corrosão generalizada a 20% registaram-se: 604 MPa na tensão média de rotura, 591 MPa 

na tensão média de cedência, 1,02 na relação entre tensões de rotura e de cedência e de 

0,94% para a extensão total média na força máxima. Por último na remoção de 30% da 

área de secção, observaram-se os valores de 547 MPa para a tensão média de rotura, 

545 MPa na tensão média de cedência, 1,00 na relação entre tensões de rotura e de 

cedência e 0,55% na extensão total média na força máxima. 
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Figura 4.27 - Gráfico tensão-extensão referente às diferentes percentagens de remoção da secção por 
torneamento nos varões Ø10 mm da classe ER. 

Concluindo a série de 10 mm de diâmetro com as amostras de aços endurecidos a frio, 

segue-se a análise dos provetes de diâmetro de 16 mm, nas quais foram efectuadas 

simulações de corrosão generalizada, até 50% de remoção da área da secção nominal. 

 
Figura 4.28 - Gráfico tensão-extensão referente às diferentes percentagens de remoção da secção por 
torneamento nos varões Ø16 mm da classe NR. 

Como se pode observar na figura acima e pelo estudo das curvas de deformação, referentes 

a cada percentagem de simulação, obtiveram-se os seguintes resultados médios, 

começando pelo processo de torneamento a 10%: 625 MPa na tensão de rotura, 538 MPa 

na tensão de cedência, 1,16 na relação entre tensão de rotura e de cedência e de 4,94% para 

a extensão total na força máxima. Para o processo de torneamento a 20% verificaram-se os 

valores de 598 MPa para a tensão de rotura, 508 MPa na tensão de cedência, 1,18 na 
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relação entre tensões de rotura e de cedência e 3,61% na extensão total na força máxima. 

Enquanto para o grau de simulação de corrosão generalizada a 30% registou-se: 544 MPa 

na tensão de rotura, 483 MPa na tensão de cedência, 1,13 na relação entre tensão de rotura 

e de cedência e de 1,71% para a extensão total na força máxima. Para a remoção de 40% 

da área de secção obtiveram-se os resultados de 476 MPa para a tensão de rotura, 449 MPa 

na tensão de cedência, 1,06 na relação entre tensões de rotura e de cedência e 1,18% na 

extensão total na força máxima. Para finalizar, segundo o efeito do processo de 

torneamento a 50% observou-se: 388 MPa para a tensão de rotura, 357 MPa na tensão de 

cedência, 1,09 na relação entre tensões de rotura e de cedência e 0,87% na extensão total 

na força máxima. 

 
Figura 4.29 - Gráfico tensão-extensão referente às diferentes percentagens de remoção da secção por 
torneamento nos varões Ø16 mm da classe SD. 

Em relação à classe SD, apresentada na Figura 4.29, obtiveram-se os seguintes resultados 

médios para a remoção de 10% da área de secção: 675 MPa para a tensão de rotura, 

578 MPa na tensão de cedência, 1,17 na relação entre tensões de rotura e de cedência e 

4,48% na extensão total na força máxima. No efeito da simulação de corrosão generalizada 

a 20% registaram-se os valores de 632 MPa para a tensão de rotura, 564 MPa na tensão de 

cedência, 1,12 na relação entre tensões de rotura e de cedência e 2,67% na extensão total 

na força máxima. Enquanto para o processo de torneamento a 30% observou-se: 576 MPa 

para a tensão de rotura, 528 MPa para a tensão de cedência, 1,09 na relação entre tensões 

de rotura e de cedência e 1,51% para a extensão total na força máxima. Numa percentagem 

de 40% de remoção de secção apresentaram-se os seguintes valores: 504 MPa para a 

tensão de rotura, 476 MPa na tensão de cedência, 1,06 na relação entre tensões de rotura e 
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de cedência e 1,08% na extensão total na força máxima. Por fim, seguem-se os resultados 

obtidos para a remoção de 50% da área de secção: 418 MPa para a tensão de rotura, 

372 MPa na tensão de cedência, 1,12 na relação entre tensões de rotura e de cedência e 

0,83% na extensão total na força máxima. 

 
Figura 4.30 - Gráfico tensão-extensão referente às diferentes percentagens de remoção da secção por 
torneamento nos varões Ø16 mm da classe ER. 

Relativamente aos provetes endurecidos a frio, apresentados na Figura 4.30, observou-se 

para o efeito simulado de corrosão generalizada a 10% os valores médios de 593 MPa para 

a tensão de rotura, 566 MPa na tensão de cedência, 1,05 na relação entre tensões de rotura 

e de cedência e 1,46% na extensão total na força máxima. Enquanto no processo de 

torneamento a 20% obtiveram-se os resultados de 563 MPa para a tensão de rotura, 

550 MPa na tensão de cedência, 1,02 na relação entre tensões de rotura e de cedência e 

0,93% na extensão total na força máxima. Na simulação de corrosão generalizada a 30% 

verificaram-se os valores: 526 MPa na tensão de rotura, 522 MPa na tensão de cedência, 

1,01 na relação entre tensões de rotura e de cedência e 0,68% na extensão total na força 

máxima. Para o grau de simulação da corrosão generalizada a 40% registou-se 469 MPa 

para a tensão de rotura, 468 MPa na tensão de cedência, 1,00 na relação entre tensões de 

rotura e de cedência e 0,51% na extensão total na força máxima. No estado de corrosão 

simulada mais avançado, de 50%, apresentaram-se os resultados de 389 MPa para a tensão 

de rotura, 343 MPa na tensão de cedência, 1,13 na relação entre tensões de rotura e de 

cedência e 0,40% na extensão total na força máxima. 

De seguida observe-se os dados obtidos para o diâmetro de 25 mm, a começar pela classe 

NR no gráfico abaixo. 
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Figura 4.31 - Gráfico tensão-extensão referente às diferentes percentagens de remoção da secção por 
torneamento nos varões Ø25 mm da classe NR. 

Pela análise da curva tensões extensões (Figura 4.31) determinaram-se os seguintes valores 

segundo o processo de torneamento a 10%: tensão média de rotura 652 MPa, tensão média 

de cedência 556 MPa, extensão total média na força máxima 8,36% e relação entre tensões 

de rotura e de cedência 1,17. Sendo que para o processo de torneamento a 20% 

verificaram-se os resultados de 602 MPa na tensão média de rotura, 518 MPa na tensão 

média de cedência, 1,16 na relação entre tensões de rotura e de cedência e de 3,33% para a 

extensão total média na força máxima. Enquanto no efeito simulado de corrosão 

generalizada a 30% registaram-se os valores de 541 MPa na tensão média de rotura, 

465 MPa na tensão média de cedência, 1,16 na relação entre tensões de rotura e de 

cedência e de 1,30% para a extensão total média na força máxima. 

Da observação da classe SD, no gráfico da Figura 4.32, obtiveram-se os seguintes 

resultados para a simulação de corrosão generalizada a 10%: 630 MPa para a tensão de 

rotura, 546 MPa na tensão de cedência, resultando em 1,15 na relação entre tensões de 

rotura e de cedência e 7,00% na extensão total na força máxima. Na remoção de 20% da 

área de secção registou-se: 578 MPa na tensão média de rotura, 514 MPa na tensão média 

de cedência, 1,12 na relação entre tensões de rotura e de cedência e de 2,95% para a 

extensão total média na força máxima. Por último para o efeito simulado de corrosão 

generalizada a 30% observaram-se os resultados de 538 MPa na tensão média de rotura, 

486 MPa na tensão média de cedência, 1,12 na relação entre tensões de rotura e de 

cedência e de 1,35% para a extensão total média na força máxima. 
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Figura 4.32 - Gráfico tensão-extensão referente às diferentes percentagens de remoção da secção por 
torneamento nos varões Ø25 mm da classe SD. 

De acordo com os dados obtidos das análises aos gráficos tensão-extensão, notou-se que o 

efeito da corrosão generalizada a 10% causou a redução da fase de endurecimento, 

enquanto a simulação de corrosão a 20%, para além de originar uma maior redução da fase 

de endurecimento, leva na maioria dos diâmetros e classes, a uma ligeira diminuição do 

valor do patamar de cedência. A partir do processo de torneamento a 30%, verificou-se a 

inexistência de patamar de cedência e da fase de endurecimento, assim como a redução 

significativa da capacidade resistente. À medida que o grau de corrosão generalizada 

aumentou, em especial, nos processos de torneamento de 40 e 50%, observa-se a elevada 

redução nas tensões de rotura, de cedência e na capacidade de absorção de energia, 

suscitando roturas frágeis. 

De forma a resumir os resultados obtidos e comparar com os valores mínimos requeridos 

pelas especificações LNEC [48, 47, 49], elaboraram-se as Tabelas 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, 

consoante o grau de simulação da corrosão generalizada estudada. 

Note-se que, assim como na simulação da corrosão localizada, as comparações com os 

valores das especificações são dados meramente informativos para quantificar o efeito dos 

vários graus de simulação de corrosão generalizada, a fim de estabelecer correlações com 

valores mínimos de referência. Nas tabelas, os resultados a negrito simbolizam valores 

abaixo dos mínimos das especificações LNEC e a sublinhado encontram-se os valores 

obtidos para o diâmetro de 16 mm, classe ER, devido ao facto de não estarem 

referenciados nas especificações analisadas. 
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Tabela 4.10 – Valores médios dos parâmetros Rm, Re e Agt referentes à simulação de corrosão generalizada a 
10% 

Classes Diâmetros Rm [MPa] Re [MPa] Rm/Re Agt [%] 

NR 

E450* 550 500 1,08 5 

Ø8 616 528 1,17 

Ø10 

4,93 

624 562 1,11 

Ø16 

3,40 

625 538 1,16 

Ø25 

4,94 

651 556 1,17 8,36 

SD 

E460* - 500 1,15 8 

Ø8 605 520 1,16 

Ø10 

7,71 

675 598 1,13 

Ø16 

4,91 

675 578 1,17 

Ø25 

4,48 

630 546 1,15 

ER 

7,00 

E456* 550 500 1,05 2,5 

Ø8 614 579 1,06 

Ø10 

2,15 

644 607 1,06 

Ø16 

2,42 

593 566 1,05 1,46 

*Especificação LNEC 

Como se pode observar pela Tabela 4.10 o primeiro grau simulação de corrosão 

generalizada, através do processo de torneamento a 10%, causou a diminuição da extensão 

total na força máxima, como se tinha presenciado pela elevada redução da fase de 

endurecimento. Os restantes parâmetros não atingiram valores abaixo dos mínimos 

requeridos pelas especificações, uma vez que não se notaram alterações significativas na 

redução do patamar de cedência ou da carga de rotura. Este efeito relaciona-se com os 

resultados obtidos, para a carga de rotura e de cedência, nos provetes de referência 

(capítulo 3), os quais alcançaram valores elevados, bastante acima das especificações. 

Na simulação da corrosão generalizada através do processo de torneamento a 20%, 

observado na tabela 4.11, verificou-se que, para além da continuação da não conformidade, 

relativamente à extensão total na força máxima, a relação entre tensões apresentou, 

maioritariamente, valores abaixo das especificações. Facto que está relacionado com a 

ligeira redução do valor do patamar de cedência, verificado neste grau de corrosão 

simulada. Contudo e apesar dos elevados valores de referencia para a capacidade de carga, 

apresentaram-se alguns resultados abaixo das tensões de cedência e de rotura requeridos 

pela especificações LNEC [48, 47, 49]. 
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Tabela 4.11 - Valores médios dos parâmetros Rm, Re e Agt referentes à simulação de corrosão generalizada a 
20% 

Classes Diâmetros Rm [MPa] Re [MPa] Rm/Re Agt [%] 

NR 

E450* 550 500 1,08 5 

Ø8 575 1,15 498 

Ø10 

2,68 

589 532 1,11 

Ø16 

1,55 

598 508 1,18 

Ø25 

3,61 

602 518 1,16 

SD 

3,33 

E460* - 500 1,15 8 

Ø8 554 485 1,14 

Ø10 

4,65 

615 570 1,08 

Ø16 

1,74 

632 564 1,12 

Ø25 

2,67 

578 514 1,12 

ER 

2,95 

E456* 550 500 1,05 2,5 

Ø8 531 550 1,04 

Ø10 

1,07 

604 591 1,02 

Ø16 

0,94 

563 550 1,02 0,93 

*Especificação LNEC 

Seguem-se os resultados obtidos para o efeito da simulação da corrosão generalizada, 

segundo o processo de torneamento a 30% (Tabela 4.12). Verificou-se uma redução dos 

valores da tensão de rotura e de cedência, assim como uma elevada redução da extensão 

total na força máxima. Resultados característicos da inexistência da fase de endurecimento, 

do patamar de cedência e da diminuição do seu valor, evidenciado nas curvas tensão-

extensão. Neste grau de simulação de corrosão generalizada denota-se também, a elevada 

predominância de resultados abaixo das especificações LNEC [48, 47, 49], quer para os 

parâmetros caracterizadores da capacidade resistente, quer para os parâmetros 

caracterizadores da ductilidade. 
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Tabela 4.12 - Resultados Valores médios dos parâmetros Rm, Re e Agt referentes à simulação de corrosão 
generalizada a 30% 

Classes Diâmetros Rm [MPa] Re [MPa] Rm/Re Agt [%] 

NR 

E450* 550 500 1,08 5 

Ø8 499 472 1,06 

Ø10 

1,2 

514 479 1,07 

Ø16 

0,95 

544 1,13 483 

Ø25 

1,71 

541 1,16 465 

SD 

1,30 

E460* - 500 1,15 8 

Ø8 491 437 1,12 

Ø10 

1,03 

534 507 1,05 

Ø16 

0,90 

576 528 1,09 

Ø25 

1,51 

538 482 1,11 

ER 

1,35 

E456* 550 500 1,05 2,5 

Ø8 503 505 1,00 

Ø10 

0,52 

545 547 1,00 

Ø16 

0,55 

526 522 1,01 0,68 

*Especificação LNEC 
 

Tabela 4.13 - Valores médios dos parâmetros Rm, Re e Agt referentes à simulação de corrosão generalizada a 
40 e 50%, para a série de 16 mm de diâmetro. 

Classes 

Percentagem 

de remoção 

de área 

Rm [MPa] Re [MPa] Rm/Re Agt [%] 

NR 

E450* 550 500 1,08 5 

40% 476 449 1,06 

50% 

1,18 

388 1,09 357 

SD 

0,87 

E460* - 500 1,15 8 

40% 504 476 1,06 

50% 

1,08 

418 327 1,12 

ER 

0,83 

E456* 550 500 1,05 2,5 

40% 469 468 1,00 

50% 

0,51 

389 1,13 343 

*Especificação LNEC 

0,4 

Como seria de esperar e em conformidade com a simulação de corrosão generalizada pelos 

processos de torneamentos anteriores, a remoção de 40 e 50% da secção nominal dos 

varões apresentou-se mais degradativa e influente na diminuição da capacidade mecânica 
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das amostras. Quer em termos de capacidade resistente e de ductilidade, os parâmetros 

apresentaram-se consideravelmente abaixo dos mínimos, no entanto para a relação entre 

tensões de rotura e de cedência, a diminuição não é significante e em certos casos excede 

os valores de referência. Este efeito resulta da proximidade entre as tensões ou a maior 

redução da tensão de rotura relativamente à tensão de cedência. 

A simulação do efeito da 

corrosão generalizada através 

do torneamento caracterizou-se 

pela redução da ductilidade das 

armaduras, em particular, a 

partir da remoção de 30% da 

área da secção nominal, 

demonstrado pelas reduções das 

fases de endurecimento e 

patamar de cedência, levando-

as a uma rotura frágil. Contudo 

para valores de 10 e 20%, 

apesar da elevada redução da 

fase de endurecimento, a 

capacidade resistente das 

armaduras apresentou-se dentro 

dos mínimos requeridos. 

Na Figura 4.33 apresentam-se 

os modos de rotura típicos, 

observados nos diferentes graus 

de simulação da corrosão 

generalizada através do 

processo de torneamento. 

 
Figura 4.33 - Roturas típicas para os diferentes níveis de simulação 
de corrosão generalizada. 

Rotura típica do processo de torneamento a 50% 

 

Rotura típica do processo de torneamento a 40% 

 

Rotura típica do processo de torneamento a 20% 

 

Rotura típica do processo de torneamento a 30% 

 

Rotura típica do processo de torneamento a 10% 

 

Rotura típica de referência 
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5 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Este capítulo tem como finalidade analisar o comportamento de cada classe e diâmetro, 

conforme o processo utilizado para a simulação da corrosão. No seguimento dos capítulos 

anteriores, o estudo do efeito da corrosão nos varões de aço para betão armado apoiou-se 

na avaliação dos diversos parâmetros utilizados nas especificações do LNEC, assim como, 

na determinação do índice de tenacidade. Neste capítulo, relacionaram-se os resultados 

obtidos nos ensaios característicos do material com os resultados oriundos dos ensaios de 

cada tipo de simulação de corrosão, obtendo uma percentagem de redução associada para 

os vários parâmetros estudados. 

Com fundamentação nos dados obtidos e na análise efectuada procurou-se padronizar o 

comportamento dos aços, consoante o diâmetro, classe e segundo o efeito de corrosão 

simulado, através da elaboração das curvas de tendência dos vários parâmetros. 

5.1 SIMULAÇÃO DA CORROSÃO LOCALIZADA 
Para analisar os resultados referentes à simulação de corrosão localizada elaboraram-se 

diversos gráficos, conforme os parâmetros e diâmetros analisados, referentes à capacidade 

resistente, e à ductilidade. Em cada gráfico representaram-se, nas abcissas, a profundidade 

de fresagem (10 e 20%), segundo a área removida e no eixo das ordenadas, representaram-

se os parâmetros através da razão entre os resultados característicos de cada fresagem e os 

valores de referência. 

Após a elaboração dos gráficos referentes a cada parâmetro, constatou-se um decréscimo 

de comportamento, conforme a redução da área de secção, permitindo traçar linhas de 

tendência segundo expressões lineares ou exponenciais. 

A diminuição dos parâmetros característicos da capacidade resistente, como a tensão de 

rotura e a tensão de cedência apresentam, duma forma generalizada, um comportamento 

linear, enquanto a diminuição das características dúcteis, como a extensão total na força 

máxima e o índice de tenacidade apresentam um comportamento similar, através de curvas 

exponenciais decrescentes. 
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5.1.1 TENSÃO DE ROTURA 
Através da observação da Figura 5.1 é possível comparar, em função do diâmetro do varão 

e da classe de aço, o efeito da corrosão por picadas, conforme o grau de simulação. 

  
  

  
Figura 5.1 – Gráficos característicos da diminuição da tensão de rotura segundo o efeito simulado de 
corrosão localizada. 

Na simulação da corrosão por picadas, correspondente a 10% da área de secção nominal 

constatou-se que, nos diâmetros de 8 e 10 mm, os aços laminados a quente apresentaram a 

maior variação relativamente à tensão de rotura dos provetes de referência. Na série de 

16 mm, até 10% de remoção da área de secção, não se evidenciou qualquer classe e na 

série de 25 mm a redução da tensão foi maior na classe SD. 

Para a remoção de 20% da área da secção e até ao diâmetro de 16 mm, começa-se a 

verificar uma ligeira distinção nas reduções da tensão entre os aços laminados a quente, 

sendo a classe SD a mais afectada para níveis de simulação de corrosão localizada maiores. 

Note-se que, apesar das diferentes curvas de redução para cada classe e diâmetro, a 

percentagem de redução da tensão de rotura, aproxima-se da percentagem de redução de 

secção. Ou seja, para a simulação de corrosão por picadas a 10%, observa-se uma redução 
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de quase 10% na capacidade da tensão de rotura, assim como, na simulação da corrosão 

por picadas a 20%, a redução de resistência aproxima-se de 20% da sua capacidade. Donde 

se constata a existência duma relação de proporcionalidade, para o efeito da corrosão por 

picadas, entre a diminuição da área de secção nominal e a tensão de rotura. 

5.1.2 TENSÃO DE CEDÊNCIA 
A redução da tensão de cedência em função da percentagem de área de secção removida, 

pela simulação de corrosão localizada, é apresentada nos gráficos da Figura 5.2, conforme 

os diâmetros e classes estudadas. 

A diminuição na tensão de cedência não se apresentou de forma expressiva, segundo o 

grau de simulação de corrosão, classe ou diâmetro. As variações demonstradas, na redução 

deste parâmetro, foram pouco evidentes. Porém constata-se que, houve um comportamento 

melhor, ao efeito simulado da corrosão, somente nos diâmetros de 8 e 10 mm, da 

classe ER, em relação aos aços laminados a quente. 

Outro pormenor interessante relaciona-se com o facto da curva de redução da classe SD 

coincidir com a da classe NR nos diâmetros de 8 e 25 mm e apresentar-se acima da NR nos 

diâmetros de 10 e 16 mm. Este fenómeno poderá estar relacionado à inexistência de 

patamar de cedência nos provetes das séries de 10 e 16 mm (classe SD), originando 

eventuais aproximações na determinação da tensão de cedência, uma vez que se calculou a 

tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2%. 

Observe-se também a diminuição da tensão relativamente à classe SD. Nas séries de 

diâmetros 8, 10 e 16 mm, a tendência da diminuição da tensão de cedência expressa-se 

duma forma linear até cerca de 13% de remoção da área de secção, começando a partir daí 

a aumentar as perdas ligeiramente. Variação de comportamento que, coincide com a perda 

total do patamar de cedência das amostras, para a remoção de 20%, presenciado nos 

gráficos tensão-extensão do capítulo 4. 

Como se verificou na tensão de rotura a existência duma tendência proporcional entre a 

redução da capacidade da tensão de rotura e a perda de área de secção, também se pode 

observar uma aproximação semelhante na tensão de cedência. Embora neste caso, com 

uma constante de proporcionalidade ligeiramente mais baixa, dada a menor inclinação da 

recta de redução. 
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Figura 5.2 - Gráficos característicos da diminuição da tensão de cedência segundo o efeito simulado da 
corrosão localizada. 

5.1.3 RELAÇÃO ENTRE TENSÕES DE ROTURA E DE CEDÊNCIA 
A Figura 5.3 caracteriza a relação entre tensões de rotura e de cedência segundo as várias 

percentagens de simulação da corrosão localizada. 

Em concordância com as reduções apresentadas pelas tensões de rotura e de cedência, 

demonstradas nos subcapítulos anteriores, este parâmetro manteve-se quase sempre 

constante à medida que a remoção de área de secção aumentou. Sendo a redução da tensão 

de rotura ligeiramente maior (mais acentuada) que a tensão de cedência, o resultado duma 

relação entre as duas apresenta-se com uma tendência, também, ligeiramente decrescente. 

Este comportamento constante por parte da relação entre tensões resulta da redução 

proporcional das tensões de rotura e de cedência para a redução de 10 e 20% da área da 

secção nominal dos provetes. 

De acordo com a Figura 5.3 constata-se que a classe NR apresenta uma tendência mais 

horizontalizada, significado da diminuta diferença na redução entre a tensão de rotura e a 

tensão de cedência. Este equilíbrio nas reduções percentuais entre tensões resulta da 
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proximidade da razão de proporcionalidade, entre os dois parâmetros. Seguida da 

classe NR encontra-se a classe ER, sendo a classe SD a demonstrar a maior diferença na 

redução entre tensões. 

  
  

  
Figura 5.3 – Gráficos característicos da relação entre tensão de rotura e tensão de cedência para o efeito 
simulado da corrosão localizada. 

5.1.4 EXTENSÃO TOTAL NA FORÇA MÁXIMA 
A diminuição da capacidade de extensão total na força máxima conforme a profundidade 

fresada para simular a corrosão por picadas é apresentada na Figura 5.4. 

Este parâmetro foi o mais afectado pelo efeito simulado da corrosão por picadas, enquanto 

nos parâmetros referentes à capacidade resistente verificaram-se reduções proporcionais, 

nos parâmetros referentes à ductilidade verificaram-se reduções exponenciais. 

Observou-se que, para os diâmetros de 10, 16 e 25 mm a classe NR demonstrou o melhor 

comportamento à simulação de corrosão, pela menor redução deste parâmetro, enquanto a 

classe SD apresentou-se como a classe mais afectada. 
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Nas especificações do LNEC a extensão total na força máxima, para a classe SD, é um dos 

parâmetros mais elevados, comparativamente às outras classes, exigindo por parte desta 

classe um comportamento superior. Contudo, observou-se pelos ensaios de tracção que, a 

classe SD apresentou a maior redução na extensão total na força máxima, segundo o efeito 

simulado da corrosão localizada. 

  
  

  
Figura 5.4 - Gráficos característicos da diminuição da extensão total na força máxima segundo o efeito 
simulado da corrosão localizada. 

Pela observação da Figura 5.4 reconhece-se a predominância duma tendência decrescente 

no comportamento à extensão, em todas as classes e diâmetros e que pode ser expressa 

segundo uma expressão exponencial. 

5.1.5 ÍNDICE DE TENACIDADE 
Uma vez que a ductilidade foi uma das características mecânicas mais afectadas pelo efeito 

simulado de corrosão, procurou-se aprofundar o estudo deste parâmetro com a introdução 

do índice de tenacidade. Sendo a ductilidade de um aço a capacidade deste de absorver 

energia até à rotura, a tenacidade mede a energia, por unidade de volume, absorvida 

durante o processo de deformação e é calculada pela integração da curva extensões-
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deformações até à extensão total na força máxima. Este cálculo permite contabilizar a 

energia elástica e plástica dos provetes. 

 
Figura 5.5 – Representação da energia elástica e plástica conforme o diagrama de tracção. 

O índice de tenacidade é a razão entre a energia total (Et) e a energia elástica (Ee) (5.1), 

sendo a energia total a soma da energia elástica com a energia plástica. 

Id= Et
Ee

 (5.1) 

Na análise ao índice de tenacidade procedeu-se de forma semelhante aos parâmetros 

anteriores, calculando primeiro o índice para as amostras de referência e de seguida para as 

amostras maquinadas. Efectuando a razão entre os dois, permitiu-se observar a redução 

deste parâmetro, conforme o grau de simulação de corrosão. Na Figura 5.6 apresenta-se 

esta diminuição. 

À excepção da série de diâmetro 8 mm, o cálculo do índice de tenacidade apresentou a 

maior redução para a classe SD, sendo nestes diâmetros o aço como maior capacidade de 

absorção de energia a demonstrar o pior comportamento à simulação de corrosão 

localizada. Através da soma dos comportamentos dos parâmetros caracterizadores de 

ductilidade dos aços, como o índice de tenacidade e a extensão total na força máxima, 

verificou-se concordância entre os dois, indicando as maiores reduções na classe SD. 
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Figura 5.6 - Gráficos característicos da diminuição do índice de tenacidade para segundo o efeito simulado 
da corrosão localizada. 

5.2 SIMULAÇÃO DA CORROSÃO GENERALIZADA 
Para a discussão dos resultados respectivos à simulação de corrosão generalizada, 

elaboraram-se diversos gráficos, conforme os parâmetros e diâmetros analisados referentes 

à capacidade resistente, e à ductilidade. Em cada gráfico representou-se, nas abcissas, o 

grau torneamento induzido (10, 20, 30, 40 e 50%), enquanto no eixo das ordenadas, 

expressaram-se as variáveis através da razão entre os valores de referência e os 

característicos de cada processo de torneamento. 

Da elaboração dos gráficos, observou-se para cada parâmetro um comportamento 

decrescente da capacidade resistente e dúctil, capacitando o traçado de linhas de tendência 

caracterizadoras do comportamento, segundo a redução da percentagem de área da secção 

nominal. 

Quanto aos parâmetros característicos da capacidade resistente, como a tensão de rotura e a 

tensão de cedência, observou-se duma forma generalizada, um decréscimo expresso 

através de funções lineares. A diminuição das características dúcteis, expressa através da 
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diminuição da extensão total na força máxima e do índice de tenacidade apresentaram-se, 

em geral, segundo curvas exponenciais decrescentes. 

O efeito simulado da corrosão segundo o processo de torneamento teve por objectivos 

representar a corrosão generalizada e avaliar o comportamento, dos aços Tempcore, através 

da remoção total e parcial do seu anel exterior martensítico. Contudo o processo de 

maquinação antecedeu os ensaios de dureza e de identificação da espessura do anel 

martensítico, originando nos diâmetros de 10 mm, classe NR, e 25 mm classes NR e SD, a 

remoção incompleta da camada exterior, segundo o torneamento mais gravoso (30% nestes 

casos). Apesar dos vários graus de torneamento, verificou-se que a remoção até 30% da 

área não foi suficiente para remover na totalidade o anel exterior, o qual varia consoante a 

classe e o diâmetro. 

Verificaram-se algumas diferenças nas características mecânicas das amostras, segundo o 

efeito simulado de corrosão generalizada comparativamente ao efeito da simulação de 

corrosão localizada, nomeadamente o facto da remoção segundo o processo de fresagem 

apresentar-se mais gravoso para as mesmas percentagens de área removida, relativamente 

ao processo de torneamento. 

5.2.1 TENSÃO DE ROTURA 
Na Figura 5.7 apresentou-se o comportamento característico da tensão de rotura perante o 

efeito simulado da corrosão generalizada. 

A curva de redução da tensão de rotura apresentou-se coincidente entre os aços laminados 

a quente e abaixo da curva característica dos aços endurecidos a frio. Evidenciando-se um 

comportamento melhor ao efeito de simulação de corrosão localizada na classe ER. 

Repare-se que a tendência decrescente do comportamento dos aços laminados a quente, 

nas séries de 8 e 10 mm, a partir da remoção a 20% e na série de 16 mm, a partir da 

remoção a 30%, é ligeiramente mais inclinada que no troço de recta antecedente e recorde-

se que, nestes casos, removeu-se totalmente o anel martensítico. Por outro lado o 

comportamento da série de 25 mm apresentou menores reduções, demonstrado pela menor 

inclinação das rectas de redução, sendo que, nesta série, a camada martensítica não foi 

removida na totalidade. A remoção total ou parcial da camada de martensite provocou uma 

redução superior da tensão de rotura comparativamente aos aços endurecidos a frio. 
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Figura 5.7 - Gráficos característicos da diminuição da tensão de rotura segundo o efeito simulado da 
corrosão generalizada. 

O efeito causado pela simulação da corrosão generalizada na tensão de rotura apresentou 

um decrescimento aproximado a uma função linear, com uma diminuição proporcional à 

área de secção nominal removida. 

5.2.2 TENSÃO DE CEDÊNCIA 
Na Figura 5.8 expõem-se a diminuição da tensão de cedência, de acordo com a 

percentagem de área retirada à secção nominal dos provetes. 

A redução deste parâmetro teve maior evidência nos aços laminados a quente. Apesar de 

na série de 16 mm verificar-se uma proximidade entre as curvas características de redução 

das classes SD e ER. Nas restantes séries o afastamento da classe ER comparativamente às 

restantes foi notório. 

Novamente, em conformidade com a diminuição da tensão de cedência para a simulação 

da corrosão localizada, voltou-se a notar uma melhoria de comportamento da classe SD 

relativamente à NR, nos diâmetros de 10 e 16 mm. Sendo que, nestes diâmetros, na 

classe SD, não se presenciou a existência dum patamar de cedência definido, o que poderá 
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originar eventuais incorrecções na verdadeira análise da tensão de cedência da classe SD, 

em relação à classe NR. 

  
  

  
Figura 5.8 - – Gráficos característicos da diminuição da tensão de cedência segundo o efeito da simulação 
da corrosão generalizada. 

Ao analisar a diminuição da tensão de cedência e de rotura, verifica-se que, relativamente à 

capacidade de carga, os resultados observados para os aços laminados a quente 

evidenciaram-se pelo pior comportamento ao efeito simulado da corrosão generalizada. A 

remoção da camada exterior dos aços Tempcore, caracterizada pela sua dureza superior, 

revelou-se como uma fragilidade na capacidade resistente, perante o efeito simulado da 

corrosão generalizada. 

5.2.3 RELAÇÃO ENTRE TENSÕES DE ROTURA E DE CEDÊNCIA 
A curva característica da diminuição da relação entre tensões de rotura e de cedência 

(Figura 5.9) expressou-se, duma forma geral, em todos os diâmetros, por uma linha de 

tendência horizontal. 

Todavia o gráfico não é representado por uma linha estritamente horizontal, verificando-se 

uma ligeira inclinação a partir da remoção de 10% da área de secção. Sendo que, a maior 
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excepção, verificou-se para a série de 16 mm onde se aprofundou o grau de corrosão 

generalizada e na qual, se observou para 50%, uma maior redução da tensão de rotura 

comparativamente à tensão de cedência. Verificando-se, nestes graus de simulação de 

corrosão, valores próximos dos valores de referência obtidos para a relação entre tensões 

de rotura e de cedência. 

A forma horizontal da curva traduz a redução da relação entre a tensão de rotura e a tensão 

de cedência. Presenciou-se que, a diminuição da área da secção nominal, segundo o efeito 

simulado da corrosão generalizada, originou uma redução semelhante nas tensões de rotura 

e de cedência. 

  
  

  
Figura 5.9 - Gráficos característicos da relação entre tensão de rotura e tensão de cedência para o efeito 
simulado da corrosão generalizada. 
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perdas percentuais associadas a todas as classes e para todos os diâmetros foram elevadas, 

sendo o decréscimo da capacidade de extensão exponencial. 

A comparação de comportamentos entre classes é dificultada pela heterogeneidade de 

resultados entre diâmetros. 

  
  

  
Figura 5.10 – Gráficos característicos da diminuição da extensão total na força máxima segundo o efeito 
simulado da corrosão generalizada. 

5.2.5 ÍNDICE DE TENACIDADE 
O índice de tenacidade é um parâmetro característico da ductilidade dos aços e procurou-se 

adicioná-lo ao estudo para melhor caracterizar o comportamento dúctil, das amostras, 

relativamente ao efeito da simulação da corrosão generalizada. As diminuições 

demonstradas pelo índice de tenacidade apresentaram-se na Figura 5.11. 

A morfologia da curva de diminuição deste parâmetro expressou um decrescimento 

exponencial, semelhante à extensão total na força máxima. 

Note-se que na série de 16 mm a morfologia da curva apresentada pelos aços laminados a 

quente é semelhante, a partir da remoção de 30% da área. Relembrando que, neste 
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diâmetro removeu-se totalmente a camada de martensite, a partir da simulação de corrosão 

a 40%, a curva de diminuição demonstrada, expressa o comportamento da microestrutura 

do núcleo dos aços Tempcore, que pelos resultados dos ensaios de dureza apresentam a 

mesma dureza. 

  
  

  
Figura 5.11 - Gráficos característicos da diminuição do índice de tenaciade para o efeito simulado da 
corrosão generalizada. 

Nos diâmetros de 10, 16 e 25 mm a classe SD apresentou as maiores reduções neste 

parâmetro e a par com o comportamento da extensão total na força máxima, esta classe, 

demonstrou a maior redução de ductilidade, perante o efeito simulado da corrosão 

generalizada. No diâmetro de 8 mm a classe NR demonstrou o pior comportamento e em 

analogia com a extensão total na força máxima demonstrou-se como a mais afectada. 

Uma vez que os aços Tempcore demonstraram um pior comportamento ao efeito simulado 

de corrosão, em relação aos aços endurecidos a frio, avalia-se que a remoção parcial ou 

total do anel de martensite expõe-nos a maiores reduções da sua ductilidade. 
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5.3 COMPARAÇÃO DE EFEITOS ENTRE A SIMULAÇÃO DE CORROSÃO 

LOCALIZADA E A SIMULAÇÃO DE CORROSÃO GENERALIZADA 
O efeito dos dois tipos de corrosão simulados demonstrou diferentes comportamentos entre 

os vários parâmetros analisados. No entanto este subcapítulo tem como objectivo comparar 

os efeitos dos dois processos de simulação de corrosão nos parâmetros principais como a 

tensão de rotura, a tensão de cedência e a extensão total na força máxima. 

De forma a comparar e caracterizar os efeitos da simulação de corrosão localizada e 

generalizada, reuniram-se gráficos de cada parâmetro, por classes e elaboraram-se linhas 

de tendência. Contabilizaram-se os resultados dos três provetes referentes a cada diâmetro, 

classe e tipo de corrosão, para uma elaboração mais precisa das linhas de tendência. 

Conforme verificado no subcapítulo anterior a diminuição de cada parâmetro, apresentou-

se duma forma padronizada, com decrescimentos constantes, expressos sob a forma linear 

ou exponencial. Através das linhas de tendência, elaboraram-se expressões matemáticas 

para cada parâmetro e classe, segundo o tipo de corrosão simulado, por forma a estimar a 

redução dos parâmetros em função da percentagem de área removida. 

5.3.1 TENSÃO DE ROTURA 
As figuras seguintes representam as reduções da tensão de rotura para os dois efeitos 

simulados, começando por apresentar o efeito da simulação de corrosão localizada na 

classe NR, seguido do efeito da simulação de corrosão generalizada na mesma classe. 

Posteriormente seguem-se as classes SD e ER pela mesma ordem. 

 
Figura 5.12 – Diminuição da tensão de rotura para o efeito simulado da corrosão localizada na classe NR. 
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Figura 5.13 - Diminuição da tensão de rotura para o efeito simulado da corrosão generalizada na classe 
NR. 

As Figura 5.12 e 5.13 caracterizam a redução da tensão de rotura de acordo com o tipo de 

corrosão simulado, para a classe NR. Nelas verifica-se que, a tendência decrescente da 

tensão de rotura é maior na simulação da corrosão localizada, em cerca de 18,9%, em 

relação à simulação de corrosão generalizada. Facto demonstrado pela maior inclinação da 

recta de tendência, com 0,825 na corrosão localizada, contra 0,669 da corrosão 

generalizada. 

 
Figura 5.14 - Diminuição da tensão de rotura para o efeito simulado da corrosão localizada na classe SD. 

Nas Figura 5.14 e 5.15 apresentam-se as linhas de tendência características da redução da 

tensão de rotura, segundo os efeitos dos dois tipos de corrosão simulada, para a classe SD. 

Observa-se, novamente, uma tendência maior na redução da tensão, para o efeito da 

simulação de corrosão localizada, comparativamente à simulação da corrosão generalizada 

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
% de remoção da área de secção

Ø8
Ø10
Ø16
Ø25

𝑹𝑹𝐦𝐦
𝑹𝑹𝒎𝒎,𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

 [%]        

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25
% de remoção da área de secção

Ø8

Ø10

Ø16

Ø25

𝑹𝑹𝐦𝐦
𝑹𝑹𝒎𝒎,𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

 [%]        𝑹𝑹𝐦𝐦
𝑹𝑹𝒎𝒎,𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

 [%]        



 

- 121 - 
 

(cerca de 31,71%). Verificando-se uma redução directamente proporcional à área 

removida, na corrosão localizada, com um declive de 0,949. Enquanto na simulação de 

corrosão generalizada não existe uma razão de proporcionalidade directa, facto verificado 

pela inclinação de 0,648 da recta de tendência. 

 
Figura 5.15 - Diminuição da tensão de rotura para o efeito simulado da corrosão generalizada, classe SD. 

Na classe dos aços endurecidos a frio, representados nos gráficos das Figura 5.16 e 5.17, 

observa-se, também, uma redução maior da tensão de rotura na simulação de corrosão 

localizada, em relação à simulação de corrosão generalizada. Contudo, a diferença 

apresentada entre os dois tipos de corrosão não é muito elevada (cerca de 19,7 %), como se 

pode observar pelo declive das linhas de tendência de cada figura. Na simulação da 

corrosão generalizada observou-se um declive de 0,542, enquanto na simulação da 

corrosão localizada observou-se uma inclinação de 0,675. 

 
Figura 5.16 - Diminuição da tensão de rotura para o efeito simulado da corrosão localizada na classe ER. 
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Figura 5.17 - Diminuição da tensão de rotura para o efeito simulado da corrosão generalizada, classe ER. 

Repare-se que a inclinação da linha de tendência apresentada pelos aços endurecidos a frio 

é menor que a apresentada pelos aços laminados a quente, nos dois tipos de simulação de 

corrosão, presenciando uma tendência inferior da redução da tensão de rotura na classe ER, 

relativamente às restantes, perante os efeitos simulados da corrosão generalizada e 

localizada. 

A tendência da redução da tensão de rotura foi caracterizada pela existência duma razão de 

proporcionalidade (m), variando conforme o tipo de corrosão e classe. Estas razões de 

proporcionalidade, definidas pelos declives das rectas de tendência, resumem-se na Tabela 

5.1. 

Tabela 5.1 – Valores da razão de proporcionalidade para a tensão de rotura. 

 
Razão de proporcionalidade (m) 

NR SD ER 
Simulação da corrosão 

localizada 
0,825 0,949 0,675 

Simulação da corrosão 
generalizada 

0,669 0,648 0,542 

Conforme observado anteriormente, a redução da tensão de rotura é expressa em todas as 

classes e nos dois tipos de corrosão, por linhas de tendência lineares. Proporcionando a 

determinação duma expressão (5.2) em função da razão entre a área da secção 

remanescente (Arem) e a área nominal (An), e variando a razão de proporcionalidade (m), 

consoante a classe e género de corrosão. A elaboração desta expressão (5.2) tem por 

objectivo estimar a diminuição da tensão de rotura de aços, de qualquer vazamento, 
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sujeitos ao efeito da simulação de corrosão, pela consideração da tensão de rotura de 

referência. 

Rm= Rm,ref × �1 – m �1-  Arem
An
�  � (5.2) 

Porém, a precisão conferida à expressão é resultado do universo de amostragem ensaiado e 

do processo de simulação de corrosão, necessitando a verificação da sua aplicabilidade em 

estruturas de betão armado sujeitas à corrosão natural. 

5.3.2 TENSÃO DE CEDÊNCIA 

A redução da tensão de cedência é apresentada nos gráficos das figuras seguintes, 

iniciando-se na simulação de corrosão localizada, classe NR e seguindo a mesma ordem de 

exposição apresentada na tensão de rotura em 5.3.1. 

 
Figura 5.18 - Diminuição da tensão de cedência para o efeito simulado da corrosão localizada, classe NR. 

Como se pode verificar nas linhas de tendência dos gráficos das Figura 5.18 e 5.19, o 

efeito causado pela simulação de corrosão localizada, na classe NR, teve maior impacto na 

redução da tensão de cedência, comparativamente ao efeito da simulação da corrosão 

generalizada. Todavia esta diferença não é significativa, cerca de 16%. Repare-se que, a 

inclinação apresentada pela simulação de corrosão por picadas foi de 0,678, enquanto a 

inclinação demonstrada pela simulação de corrosão generalizada foi de 0,569. 
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Figura 5.19 - Diminuição da tensão de cedência para o efeito simulado da corrosão generalizada, classe 
NR. 

As Figura 5.20 e 5.21 apresentam as linhas de tendência características da redução da 

tensão de cedência, para os efeitos da simulação de corrosão localizada e generalizada, na 

classe SD. Através da sua observação constata-se que, à semelhança com a classe NR, a 

tendência decrescente da tensão de cedência é maior na simulação de corrosão localizada 

em relação à corrosão generalizada, apresentando uma diferença de 24,5% entre os dois 

tipos de simulação. Na corrosão localizada a recta de tendência apresentou uma inclinação 

de 0,635 e a corrosão generalizada uma inclinação de 0,479. 

 
Figura 5.20 - Diminuição da tensão de cedência para o efeito simulado da corrosão localizada na classe SD. 

Por outro lado, verifica-se que a classe NR apresenta maiores tendências de redução da 

tensão de cedência comparativamente à classe SD, nos dois tipos de corrosão, demonstrado 

pelas inclinações ligeiramente mais acentuadas das rectas de tendência. 
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Figura 5.21 - Diminuição da tensão de cedência para o efeito simulado da corrosão generalizada, classe 
SD. 

Nas Figura 5.22 e 5.23 observa-se a tendência da diminuição da tensão de cedência, 

conforme o tipo de corrosão, para a classe ER. Nestas figuras observou-se uma 

proximidade na diminuição da tensão de cedência, entre a simulação de corrosão 

localizada e a simulação de corrosão generalizada. Sendo a variação entre os dois tipos de 

corrosão cerca de 6,4%. As razões de proporcionalidade apresentaram valores muito 

próximos: 0,413 no efeito da simulação de corrosão localizada e 0,441 no efeito da 

simulação de corrosão generalizada. 

 
Figura 5.22 - Diminuição da tensão de cedência para o efeito simulado da corrosão localizada na classe ER. 

Note-se que os aços endurecidos a frio demonstraram, através da observação das linhas de 

tendência, declives mais baixos que os aços laminados a quente, nos processos de 

simulação de corrosão, evidenciando menores reduções na tensão de cedência. 
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Figura 5.23 - Diminuição da tensão de cedência para o efeito simulado da corrosão generalizada na classe 
ER. 

Ao longo da análise do comportamento à simulação de corrosão dos diversos tipos de 

corrosão e classes de aço observou-se que, a redução da tensão de cedência, à semelhança 

com a tensão de rotura, demonstra um decréscimo constante e expresso duma forma linear. 

Esta tendência decrescente pode ser representada conforme a razão de proporcionalidade 

(m), de cada classe e tipo de corrosão. Na Tabela 5.2 resumem-se os resultados da 

constante de proporcionalidade (inclinação). 

Tabela 5.2 – Valores da razão de proporcionalidade para a tensão de cedência. 

 
Razão de proporcionalidade (m) 

NR SD ER 
Simulação da corrosão 

localizada 
0,678 0,635 0,413 

Simulação da corrosão 
generalizada 

0,569 0,479 0,441 

Por forma a caracterizar o comportamento da tensão de cedência, perante o efeito da 

simulação de corrosão e para vários tipos de aços, elaborou-se uma expressão linear (5.3). 

Sabendo o valor referência da tensão de cedência, aplicando a razão de proporcionalidade 

(m), apresentada na Tabela 5.2, e em função da razão entre a área remanescente da secção 

(Arem) e a área nominal (An) calcula-se o valor da tensão de cedência dum varão, de 

qualquer vazamento, sujeito ao efeito simulado de corrosão. 

Re= Re,ref × �1 – m �1-  Arem
An
�  � (5.3) 

Verifique-se ainda que, comparativamente à tensão de rotura, a tensão de cedência 

apresentou uma redução inferior, de acordo com os tipos de corrosão. O mesmo efeito foi 
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verificado por Cairns e outros [14], onde se concluiu que, a redução da tensão de rotura 

apresenta-se directamente proporcional à área de secção removida, enquanto a diminuição 

da tensão de cedência é ligeiramente menos proporcional. 

As diminuições das tensões não foram directamente proporcionais à área removida no caso 

da classe ER, assim como nas restantes classes, não se observaram reduções abaixo da 

razão directa de proporcionalidade. Na simulação da corrosão generalizada os resultados 

afastaram-se mais do esperado. A causa inerente ao fenómeno observado não foi 

cientificamente estudada nesta dissertação, contudo referem-se alguns factores que poderão 

ter contribuído para o facto de se ter verificado resultados superiores aos esperados. 

Um dos efeitos que poderá ter influenciado os resultados relaciona-se com o aquecimento 

superficial do aço e consequente endurecimento localizado, devido ao processo de 

maquinação. Note-se que no processo de torneamento, no qual o aquecimento superficial 

foi maior, obtiveram-se os resultados mais divergentes. Outra das causas que também 

poderá influenciar os resultados está relacionada com o facto da área real dos varões ser 

superior ao calculado analiticamente, tendo-se nessa situação removido menos área que a 

pretendida. Por último, o facto dos efeitos simulados da corrosão localizarem a rotura 

numa zona específica do provete, em vez desta ocorrer na zona mais frágil do mesmo. 

A soma dos parâmetros caracterizadores da capacidade resistente (tensão de rotura e de 

cedência) indica que, o pior comportamento, ao efeito simulado de corrosão, encontra-se 

nos aços laminados a quente (Tempcore), sendo a corrosão localizada o efeito mais 

gravoso. 

O estudo levado a cabo por Apostolopoulos e Michalopoulos [13] tece conclusões 

semelhantes. Os aços Tempcore expostos a ambientes propícios à corrosão apresentaram 

reduções na tensão de cedência, consequência da deterioração do anel martensítico 

exterior. 

Note-se que, relativamente à capacidade de carga, conferida pelo comportamento da tensão 

de rotura e da tensão de cedência, verificou-se o maior impacto da simulação de corrosão 

localizada, deteriorando com maior notoriedade os provetes. Aspecto que demonstra 

conformidade com o autor Stewart [15], o qual afirma que, a corrosão localizada é mais 

determinante que a corrosão generalizada, pela elevada redução da capacidade estrutural, 
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de elementos de betão armado, sendo nestes casos, bastante elevada a probabilidade de 

rotura. 

5.3.3 EXTENSÃO TOTAL NA FORÇA MÁXIMA 
A capacidade de extensão dos aços, após os efeitos de simulação de corrosão, é 

apresentada pelas linhas de tendência caracterizadoras da redução da extensão total na 

força máxima nos gráficos seguintes. Sendo a sequência de exposição semelhante aos 

parâmetros expostos nos subcapítulos anteriores. 

Como observado anteriormente a redução da extensão total na força máxima apresentou 

decréscimos exponenciais. A comparação efectuada entre os dois tipos de corrosão baseou-

se na análise da curva de tendência exponencial. 

Iniciando a comparação entre os dois processos de simulação de corrosão, pela classe NR, 

através da observação das linhas de tendência dos gráficos das Figura 5.24 e 5.25, 

constata-se que, o efeito provocado pela simulação de corrosão localizada tem maior 

impacto na redução da extensão, que o efeito da simulação de corrosão generalizada, pela 

decrescimento mais acentuado da curva de tendência. Sendo a diferença entre efeitos de 

39,5%. 

 
Figura 5.24 - Diminuição da extensão total na força máxima para o efeito simulado da corrosão localizada 
na classe NR. 
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Figura 5.25 - Diminuição da extensão total na força máxima para o efeito simulado da corrosão 
generalizada na classe NR. 

Na classe SD, exposta nos gráficos das Figura 5.26 e 5.27, verifica-se o mesmo 

comportamento. A simulação da corrosão localizada teve maior impacto na deterioração da 

extensão total na força máxima em comparação à simulação da corrosão generalizada. A 

linha de tendência da corrosão localizada apresentou uma descida mais acentuada, repare-

se que uma redução de 80% da extensão representa uma perda de 15% da área de secção, 

enquanto na simulação de corrosão generalizada, a mesma redução de extensão, representa 

uma perda de 30% da área de secção. A diferença entre efeitos é quase de 50%. 

 
Figura 5.26 - Diminuição da extensão total na força máxima para o efeito simulado da corrosão localizada 
na classe SD. 

Note-se ainda que, entre os aços laminados a quente não se evidenciam diferenças 

significativas na redução da extensão, perante o efeito da simulação de corrosão 
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generalizada. Porém a corrosão localizada demonstrou-se mais degradativa para a classe 

SD do que para a classe NR, apresentando uma diferença de 15,6% a mais. 

 
Figura 5.27 - Diminuição da extensão total na força máxima para o efeito simulado da corrosão 
generalizada na classe SD. 

As Figura 5.28 e 5.29 apresentam as linhas de tendência características da redução da 

extensão total na força máxima, para a classe ER. Através da sua observação verifica-se 

que, em conformidade com as conclusões anteriores, o efeito da corrosão localizada tem 

maior impacto na deterioração das propriedades mecânicas dos aços. Sendo a redução da 

extensão cerca de 40% maior que na corrosão generalizada. 

 
Figura 5.28 - Diminuição da extensão total na força máxima para o efeito simulado da corrosão localizada 
na classe ER. 

Observou-se, também, que as linhas de tendência apresentadas pela classe ER 

demonstraram menores reduções da extensão, comparativamente aos aços laminados a 
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quente. Entre a classe NR as diferenças foram de: 13,8% para a simulação de corrosão 

localizada e 14,5% para a simulação de corrosão generalizada. Entre a classe SD 

observaram-se as seguintes diferenças de redução: 15,2% na simulação de corrosão 

generalizada e 27,3% na simulação da corrosão localizada. 

 
Figura 5.29 - Diminuição da extensão total na força máxima para o efeito simulado da corrosão 
generalizada na classe ER. 

O comportamento da extensão total na força máxima caracterizou-se pela redução 

exponencial, de acordo com o tipo de corrosão e a classe dos aços. De forma a estimar este 

comportamento para qualquer vazamento, determinou-se a expressão (5.4). Esta depende 

do valor da constante β, dado consoante o tipo de corrosão e classe de aço, do valor de 

referencia da extensão do aço a determinar e é função da razão entre a área de secção 

remanescente (Arem) e a área nominal do varão (An). 

Agt =Agt,ref×e- β �1- Arem
An

� (5.4) 

Os valores de β são retirados das expressões das linhas de tendência, dos gráficos de 

redução da extensão e estão expostos na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 – Valores de β para a extensão total na força máxima.  

 
β 

NR SD ER 
Simulação da corrosão 

localizada 
9,136 10,830 7,876 

Simulação da corrosão 
generalizada 

5,525 5,568 4,723 
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Atendendo a que, os valores da extensão total na força máxima de referência e para todos 

os graus de corrosão simulados, obtiveram-se considerando comprimentos idênticos entre a 

zona útil para cada ensaio de tracção, é possível, pela aplicação da expressão (5.4), 

determinar o valor da extensão total na força máxima para o efeito simulado da corrosão. 

Contudo, a determinação dos valores de β são resultados médios, dependentes do universo 

de amostragem e do próprio método de simulação de corrosão estudado, conferindo à 

expressão a precisão e validação dentro do estudo efectuado.  

Comparando os dois tipos de efeitos observou-se que o efeito simulado da corrosão 

generalizada teve menor impacto na redução da extensão, comparativamente ao efeito 

simulado da corrosão localizada, verificando-se que o processo de remoção por fresagem é 

mais degradativo em relação ao processo de remoção por torneamento. 

Observou-se que os aços endurecidos a frio foram os menos afectados pelos efeitos 

simulados da corrosão, sendo que, dentro dos aços laminados a quente, a classe SD 

demonstrou-se como a mais afectada. 

O facto da classe com melhor desempenho dúctil apresentar-se como a mais a afectada 

perante a corrosão também foi verificado por Papadopoulos e outros [40]. Os autores 

observaram que, perante o efeito de corrosão, os aços de maior ductilidade perdem de 

forma mais célere as suas propriedades dúcteis. 

A diminuição da extensão na força máxima demonstrou-se, nos dois efeitos de simulação 

de corrosão, como o parâmetro mais afectado, sendo o seu decréscimo exponencial, em 

função da área da secção nominal removida. Em simultâneo com o índice de tenacidade 

observou-se que, as propriedades dúcteis dos provetes foram as mais deterioradas pela 

simulação de corrosão. 

Segundo diversos autores [7, 14 e 33] o efeito da corrosão altera, principalmente, a 

ductilidade de armaduras e de estruturas de betão armado, pela fragilização das armaduras, 

diminuição da capacidade de extensão até à rotura, diminuição da densidade de energia e 

ataque da corrosão ao longo do comprimento das armaduras. Noutros estudos [3, 13, 30 

e 26] também foi referida a diminuição da ductilidade, embora sem menções 

considerativas, que a identifiquem como a propriedade mecânica mais afectada pela 

corrosão. 
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6 CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

O estudo do efeito simulado da corrosão generalizada e localizada, através da remoção 

mecânica de várias percentagens de área de secção, originou algumas conclusões 

pertinentes no domínio do comportamento mecânico de varões de aço. Tais conclusões 

foram sintetizadas neste capítulo, assim como os possíveis estudos futuros nesta área. 

6.1 CONCLUSÕES 
Da pesquisa bibliográfica realizada para o estado actual do conhecimento constatou-se que, 

existem duas vertentes de estudos acerca do efeito da corrosão. Uma relacionada com o 

efeito da corrosão em elementos de betão armado e outra relacionada com o efeito da 

corrosão em varões de aço. A preocupação envolta neste assunto remonta à determinação 

da fiabilidade de estruturas sujeitas ao efeito da corrosão, assim como aos elevados gastos 

para a reabilitação das mesmas. 

Embora a corrosão seja uma das principais causas de deterioração de estruturas de betão 

armado, esta pode ser negligenciada pela boa protecção conferida pelo betão, que além do 

recobrimento, mantêm no seu interior, um pH elevado. Uma boa prática na execução e a 

aplicação adequada da regulamentação em vigor poderão atrasar a iniciação de corrosão, 

protegendo a estrutura durante o seu período de vida útil, mas não impedem a manifestação 

da corrosão. 

No domínio da manifestação da corrosão observou-se que, a corrosão localizada e a sua 

variabilidade estrutural é bastante mais gravosa que uma corrosão generalizada, sendo que, 

a ocorrência da corrosão localizada em estribos compromete a capacidade resistente de 

vigas de betão armado. 

Na bibliografia recolhida acerca do comportamento mecânico de elementos de betão 

armado ao efeito da corrosão, observaram-se, em diversos estudos, conclusões que 

reportam a perda da capacidade resistente, a elevada diminuição de ductilidade e a 

importância da diminuição da aderência aço-betão. 

Ainda nos estudos referentes a elementos de betão armado observaram-se alguns trabalhos 

críticos acerca dos processos de aceleração da corrosão galvanostáticos e da não 

consideração da acção simbiótica, entre o processo de corrosão e a carga solicitada ao 

elemento. Porém, nos estudos recolhidos sobre o comportamento mecânico de varões de 
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aço sujeitos ao efeito da corrosão, o processo mais utilizado para a aceleração da corrosão 

foi a exposição a ambientes de nevoeiro salino. 

Os estudos direccionados para a avaliação do comportamento mecânico de varões de aço 

referiram a ductilidade como a característica mais afectada, evidenciada pela redução da 

capacidade de extensão das armaduras, seguida da diminuição de resistência. 

Nestes estudos, realizaram-se comparações entre classes, particularmente nos aços 

Tempcore, de forma a avaliar o efeito da corrosão na capacidade de deterioração da sua 

microestrutura exterior e o impacto no seu comportamento mecânico. Observou-se a 

diminuição do limite de fadiga, da capacidade de extensão e da tensão de cedência, sendo 

nos aços com maiores desempenhos dúcteis, onde se verificaram as maiores deteriorações 

das suas capacidades. 

Na elaboração desta dissertação recolheram-se três classes de aços mais utilizadas na 

construção portuguesa. Duas classes de aços laminados a quente, oriundas do processo de 

tratamento Tempcore, a classe A500 NR e a classe A500 NR SD. Embora actualmente esta 

última seja a mais utilizada, a classe A500 NR, continua em linha de produção e está 

presente no parque edificado mais antigo. A terceira classe recolhida, A500 ER, representa 

os aços endurecidos a frio, não caracterizados pelo processo de tratamento Tempcore. Esta 

diversificação de classes possibilitou a comparação e avaliação do comportamento 

mecânico, perante os efeitos simulados da corrosão. 

Após a recolha e preparação de amostras das respectivas classes, efectuaram-se ensaios de 

tracção, ensaios de dureza e identificou-se as microestruturas, por forma a caracterizar os 

varões recolhidos para o estudo. Esta caracterização foi apresentada no capítulo 3. 

Os ensaios de tracção foram realizados com o intuito de determinar a tensão de rotura, 

tensão de cedência, a relação entre tensões e a extensão total na força máxima e comparar 

com os valores mínimos das especificações do LNEC. Nas classes NR e ER obtiveram-se, 

em todos os parâmetros e diâmetros, resultados bastante acima dos valores mínimos 

requeridos, enquanto na classe SD, apenas os diâmetros de 8 e de 25 mm, validaram todos 

os parâmetros dentro dos mínimos exigidos. Relembra-se que, nas séries restantes (10 e 

16 mm), a extensão total na força máxima não foi verificada e presenciou-se uma 

inexistência dum patamar definido de cedência, para todos os ensaios realizados. 
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Seguiu-se a identificação das microestruturas constituintes de cada classe, através do 

ataque com a solução de Nital, a qual revelou uma homogeneidade na microestrutura dos 

aços endurecidos a frio e uma heterogeneidade na microestrutura dos aços laminados a 

quente. A classe SD apresentou um único anel exterior, enquanto, a classe NR, apresentou 

nos diâmetros de 10 e 16 mm, um núcleo seguido de dois anéis com diferentes tonalidades. 

A percentagem do anel martensítico exterior apresentou variações conforme os diâmetros e 

classes, sendo a classe NR a evidenciar a maior percentagem na maioria dos diâmetros 

estudados (10, 16 e 25 mm). 

Os ensaios de dureza classificaram as várias microestruturas identificadas. Obtiveram-se 

valores de dureza semelhantes na microestrutura do núcleo para os aços laminados a 

quente e endurecidos a frio. No entanto, os aços laminados a quente diferenciaram-se pela 

presença de várias microestruturas, as quais demonstraram maiores durezas ao 

aproximarem-se da extremidade (superfície). Estes resultados apresentaram um núcleo de 

carácter macio e caracterizaram a camada martensítica exterior pela sua dureza superior, 

distinguindo os aços laminados a quente dos endurecidos a frio. 

No capítulo 4 começou-se por apresentar os processos mecânicos de remoção da área de 

secção, utilizados para simular o efeito da corrosão e prosseguiu-se com a exposição dos 

resultados gráficos, oriundos da simulação de corrosão localizada (fresagem) e da 

simulação de corrosão generalizada (torneamento). 

Ao nível gráfico, particularmente em relação à curva do diagrama tensão-extensão, os 

efeitos da simulação de corrosão localizada a 10 e 20% causaram diminuições 

consideráveis da fase de endurecimento e da fase de estricção. As maiores diferenças entre 

os graus de simulação, foram os factos da simulação de corrosão a 20% extinguir o 

patamar de cedência e reduzir significativamente a capacidade resistente do aço. 

A redução da fase de endurecimento foi um dos efeitos mais notórios da corrosão 

localizada, o que, consequentemente originou a maior diminuição da extensão total na 

força máxima, com valores significativamente abaixo dos mínimos das especificações do 

LNEC. Em ambos os graus de simulação de corrosão, verificou-se a elevada redução deste 

parâmetro. 

O processo de torneamento, utilizado para simular a corrosão generalizada, procurou aliar 

o efeito da corrosão à remoção do anel exterior de martensite, induzindo três níveis de 
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corrosão (10, 20 e 30%) nos diâmetros de 8, 10 e 25 mm e 5 níveis de corrosão no 

diâmetro de 16 mm (10, 20, 30, 40, e 50%). Contudo verificou-se que, a percentagem do 

anel martensítico varia conforme o diâmetro, levando a diferentes remoções de 

percentagens do anel, consoante os vários graus de corrosão. 

De acordo com os dados obtidos das análises aos gráficos tensão-extensão, notou-se que o 

efeito da corrosão generalizada a 10% causou a redução da fase de endurecimento, 

enquanto a simulação de corrosão a 20%, para além de originar uma maior redução da fase 

de endurecimento, levou na maioria dos diâmetros e classes, a uma ligeira diminuição do 

valor do patamar de cedência. A partir do processo de torneamento a 30%, verificou-se a 

inexistência de patamar de cedência e da fase de endurecimento, assim como a redução 

significativa da capacidade resistente. À medida que o grau de corrosão generalizada 

aumentou, com especial referência para os processos de torneamento de 40 e 50% 

observou-se a elevada redução nas tensões de rotura, de cedência e na capacidade de 

absorção de energia, suscitando roturas frágeis. 

Conforme a análise gráfica calcularam-se os valores para parâmetros estudados, 

verificando-se que, a extensão total na força máxima, até 20% da remoção da área da 

secção, foi o parâmetro que apresentou valores predominantemente abaixo dos valores 

mínimos das especificações do LNEC. Sendo, no entanto, a partir da remoção de 30% da 

área de secção, que se manifestam elevadas reduções nos parâmetros caracterizadores das 

tensões, com valores abaixo dos mínimos especificados. 

No capítulo 5 analisaram-se os parâmetros pela perda, em relação ao valor de referência, 

associada a cada tipo de simulação de corrosão e consoante a redução de área de secção. 

Entre os parâmetros estudados encontram-se a tensão de rotura, a tensão de cedência, a 

relação entre tensões de rotura e de cedência, a extensão total na força máxima e o índice 

de tenacidade. 

Quer na simulação de corrosão localizada, quer na simulação de corrosão generalizada, os 

parâmetros caracterizadores da capacidade resistente, como a tensão de rotura e a tensão de 

cedência, apresentaram reduções proporcionais à área de secção removida. No entanto, 

entre tensões e conforme as classes e o tipo de simulação de corrosão, existem algumas 

diferenças, nomeadamente no valor da razão de proporcionalidade. 



 

- 137 - 
 

Começando pela redução da tensão de rotura na simulação de corrosão localizada, 

constatou-se que, a classe SD, pelas maiores inclinações da curva de redução, apresentou 

as maiores reduções, seguida da classe NR e posteriormente da classe ER. Quanto à 

simulação de corrosão generalizada, observou-se que a redução da tensão de rotura é igual 

entre aços laminados a quente, mas maior em relação aos aços endurecidos a frio. 

Na diminuição da tensão de cedência, para a simulação de corrosão localizada, não foi 

presenciada uma diferença significativa, entre as classes de aços laminados a quente, 

embora a curva de tendência da classe NR apresente uma inclinação ligeiramente maior em 

relação à curva de tendência característica da classe SD. Na simulação de corrosão 

generalizada, a redução da tensão de cedência é mais expressiva e verificou-se uma 

redução maior na classe NR, relativamente à classe SD. Todavia, nos dois tipos de 

simulação de corrosão, a classe ER demonstrou menores inclinações na curva de tendência 

de redução, evidenciando o melhor comportamento à corrosão entre todas as classes. 

Relativamente à relação entre a tensão de rotura e a tensão de cedência, o comportamento 

manteve-se quase que constante à medida que aumenta a área de secção removida, devido 

à redução proporcional entre as duas tensões. Apenas na corrosão generalizada e para o 

grau de corrosão de 50%, no qual a amostra encontra-se bastante enfraquecida, foram 

verificados valores muito próximos entre a tensão de rotura e a tensão de cedência, 

originando valores semelhantes aos valores de referência. 

Nos parâmetros caracterizadores da ductilidade dos aços como a extensão total na força 

máxima e o índice de tenacidade, observaram-se reduções exponenciais nos dois tipos de 

simulação de corrosão. Apontando a ductilidade como a propriedade mecânica mais 

afectada pelo efeito simulado da corrosão. 

A redução da extensão total na força máxima, na corrosão localizada, apresentou-se maior 

para a classe SD, seguida da classe NR e ER. Na simulação de corrosão generalizada, as 

curvas de redução das classes laminadas a quente encontram-se muito próximas, sendo 

que, a classe SD, manifesta uma ligeira tendência de redução maior em relação à classe 

NR. Contudo, na corrosão generalizada, os aços endurecidos a frio voltaram a demonstrar 

reduções inferiores aos restantes. 

Após a análise entre parâmetros e classes foi efectuada uma comparação entre os dois tipos 

de corrosão simulados, através da capacidade inerente a cada tipo para reduzir os 
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parâmetros principais (tensão de rotura, tensão de cedência e extensão total na força 

máxima). Verificou-se que a simulação de corrosão localizada tem maior impacto na 

deterioração das propriedades mecânicas dos aços relativamente à simulação de corrosão 

generalizada. 

Uma vez que o comportamento descrito pelos vários parâmetros apresentou tendências 

decrescentes, do tipo linear, no caso das tensões de rotura e cedência e do tipo exponencial, 

no caso da extensão total na força máxima, elaboraram-se expressões para estimar o 

comportamento dos aços segundo os dois tipos de corrosão simulados, em função da 

percentagem de redução da secção. 

6.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
No seguimento do trabalho desenvolvido seria interessante estudar o efeito simultâneo da 

simulação da corrosão localizada e generalizada em varões de aço, uma vez que, a 

manifestação de corrosão apresenta-se, ainda que, num estado avançado de corrosão, sob a 

forma localizada e generalizada. 

Outro aspecto inerente ao trabalho efectuado, relaciona-se com a verificação da 

aplicabilidade das expressões obtidas para determinar a tensão de rotura, a tensão de 

cedência e a extensão total na força máxima, em estruturas de betão armado sujeitas ao 

efeito da corrosão natural. Sendo a expressão oriunda deste estudo em particular, seria 

interessante verificar a sua expansibilidade em casos práticos de corrosão natural. 

Acerca do estudo do efeito da corrosão em varões de aço poder-se-á aprofundar o 

conhecimento do comportamento às acções cíclicas, de forma a simular a resposta dos aços 

perante a acção sísmica. A resistência à fadiga cíclica conforme a acção de corrosão 

apresenta-se como uma caracterização comportamental pertinente nesta área, pelo facto de 

Portugal estar inserido numa zona sísmica e da localização das maiores cidades encontrar-

se próxima do mar. 
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ANEXO C 

C.1  NOTA INTRODUTÓRIA 

O método utilizado para simular a corrosão generalizada baseou-se na remoção da área da 

secção nominal, através dum processo de torneamento, com comprimento 𝐿𝑟 . 

Nos ensaios de tracção optou-se por colocar o extensómetro com um comprimento de 

𝐿0 ao meio da secção torneada por duas razões. A primeira, pelo facto do estudo incidir 

sobre o comportamento global do varão perante o efeito da corrosão generalizada e a 

segunda, devido ao reduzido comprimento de torneamento (𝐿𝑟), que dificulta a medição 

com recurso ao extensómetro mecânico. 

 

Figura C.1-Representação esquemática da zona do varão em estudo. 

No sentido de compreender a influência desta opção nos resultados experimentais, fez-se 

uma análise plástica simplificada considerando os dois materiais, constituintes da 

microestrutura dos aços (anel exterior e núcleo). A zona 1 é composta pelos dois materiais 

dispostos em paralelo, enquanto a zona 2 é composta pelo material 2 e está em série com a 

zona 1. 

Como hipótese de cálculo, considerou-se que no limite, o material 2, na zona 2, encontra-

se na fase de plastificação e o material 1 e 2, na zona 1, encontram-se no limite da fase 

elástica. 

Para esta análise considerou-se uma amostra referente a um varão de 16 mm de diâmetro, 

classe SD. A zona 1 é constituída pelo anel martensítico exterior e o núcleo de ferrite-
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perlite (interior). A zona 2 representa a simulação de corrosão generalizada para um grau 

de remoção de 40% da área de secção nominal, sendo, neste caso, o anel martensítico, 

removido na totalidade e restando na sua constituição o núcleo de ferrite-perlite. 

𝐿0 = 100 𝑚𝑚 ; 𝐿𝑟 = 5 𝑚𝑚; 𝐸1 = 𝐸2 

 
Figura C.2 – Diagramas Tensão-Deformação do aço nas zonas 1 e 2. 

C.2  CÁLCULO DO ESFORÇO NORMAL 

C.2.1 ZONA 1 

Ny,1= (∑ Ei×Ai
n
i=1 )× min �𝜎𝑦,𝑖

𝐸𝑖
� = (E×0,6A+E×0,4A) × min �σy

Mat.1

E
; σy

Mat.2

E
� =

EA× min �σy
Mat.1

E
; σy

Mat.2

E
� 

De acordo com Yavuz e Tekkaya [54], a dureza dos materiais relaciona-se com a tensão de 

cedência através da expressão seguinte: 

σy≈ 10Hv
3,04

[MPa];   Hv- Dureza na escala Vickers 

Sabendo que 𝐻𝑣𝑀𝑎𝑡.1 = 286 e 𝐻𝑣𝑀𝑎𝑡.2 = 193 temos: 

𝜎𝑦𝑀𝑎𝑡.1=
10×286

3,04
=940 MPa 
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σy
𝑀𝑎𝑡.2=

10×193
3,04

=634 MPa 

Substituindo na expressão inicial, 

Ny,1= EA×min �940
E

; 634
E
�  = 634A 

σy,1= 634 MPa 

Npl,1=�� σy,i

n

i=1

×Ai�= σy
Mat. 1×AMat. 1+σy

Mat. 2×AMat. 2 = 940×0,4A+634×0,6A = 757A 

σpl,1= 757 MPa 

 

C.2.2 ZONA 2 

Ny,2 = Npl,2 = σy
Mat.2 × AMat.2 = 634 ×0,6A =380A 

Dividindo ao esforço normal plástico pela área nominal do varão, tal como se fez no ensaio 

experimental, obtêm-se: 

σy,2= σpl,2= 380 MPa 

C.3  CÁLCULO DO DESLOCAMENTO 

C.3.1 ZONA 1 

∆Ly,1 = L×min �
σy,i

Ei
�=(L0-Lr)× min �

σy
Mat.1

E
;
σy

Mat.2

E
�= (100-5)×

634
200×103 =0,3012 mm 

𝜀𝑦,1 =
∆Ly,1

(L0-Lr)
× 100 =

0,3012
95

× 100 = 0,32% 

∆Lpl,1= L×max �
σy,i

Ei
�=(L0-Lr)× max �

σy
Mat.1

E
;
σy

Mat.2

E
�=(100-5)×

940
200×103 = 0,4465 mm 

𝜀𝑝𝑙,1 =
∆Ly,1

(L0-Lr)
× 100 =

0,4465
95

× 100 = 0,47% 
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C.3.2 ZONA 2 

∆Ly,2 = L×
σy

Mat.2

E
= Lr ×

634
200×103 = 0,0159 𝑚𝑚  

𝜀𝑦,2 =
∆Ly,2

Lr
× 100 =

0,0159
5

× 100 = 0,32% 

𝜀𝑦,2 = 𝜀𝑦,1 

C.4  CÁLCULO DA EXTENSÃO TOTAL 

Agt,1=8%; valor de referência 

Agt,2=18,8%; valor retirado do estudo [43], referente ao núcleo dos provetes do 

tipo 2M. 

Considerando o mesmo material, constituinte dos núcleos dos varões, determinou-se a 

extensão total do provete, segundo a análise efectuada. 

εtotal=
∆Ltotal

L0
×100=

(∆Ly,1+0,188×Lr)
L0

×100 = 1,24% 

C.5  COMPARAÇÃO COM O RESULTADO EXPERIMENTAL 

O valor médio verificado para a extensão total na força máxima, no resultado experimental 

foi de 1,08%, enquanto para a tensão de rotura o valor foi 504 MPa. Considerando as 

hipóteses e os cálculos anteriores, obteve-se 1,24% para a extensão total na força máxima e 

380 MPa para a tensão de cedência. 

Na figura A.3 apresenta-se a comparação dos resultados experimentais da simulação de 

corrosão generalizada a 40%, classe SD, na qual, removeu-se o anel exterior na sua 

totalidade e o diagrama Tensão-Extensão segundo a análise plástica. 

Tendo em conta que, o valor da extensão total a força máxima, para o núcleo dos provetes, 

foi extrapolado do estudo [43], que na análise plástica simplificada, não foi contabilizada a 

fase de endurecimento (devido à simplificação dos diagramas bi-lineares utilizados) e 

considerando que, o cálculo das tensões no núcleo e no anel exterior foi determinado 

através de expressões de Yavuz e Tekkaya [54] relacionadas com durezas, as quais 
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originam valores aproximados, pode-se considerar que, os valores estimados foram 

bastantes aceitáveis comparativamente com os resultados experimentais. 

 
Figura C.3 – Comparação entre diagramas Tensão-Extensão para o processo experimental de 
simulação de corrosão generalizada e para a análise plástica simplificada. 
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