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RESUMO 
 

As reacções álcalis-sílica (RAS) apresentam-se como uma das condicionantes da 
durabilidade das estruturas de betão. São uma manifestação patológica que se desenvolve 
normalmente a longo prazo e para a qual ainda não existe uma solução aceitável mas apenas 
alguns métodos de mitigação. 

O presente artigo pretende descrever quais os factores necessários para o 
desenvolvimento da RAS e apresentar alguns dos casos conhecidos em Portugal. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A RAS enquadra-se nas reacções expansivas de origem interna que ocorrem por vezes 
no betão provocando a degradação das estruturas. Da análise bibliográfica elaborada neste 
trabalho relativamente à problemática da RAS em betões, conclui-se que a reacção surge 
apenas na presença de quantidades suficientes dos seus componentes. Assim, as condições 
óptimas para o seu desenvolvimento são a existência no betão de quantidade suficiente de 
álcalis, de quantidade suficiente de sílica potencialmente reactiva e de quantidade suficiente 
de água. Apenas na presença dos três reagentes e em determinadas proporções se desenvolve 
a reacção. 

A principal contribuição de álcalis na mistura ocorre através do cimento introduzido, 
embora existam outras fontes externas de álcalis, incluindo por vezes algumas percentagens 
de álcalis do próprio agregado. Assim, verificando-se que a utilização de cimento de baixo 
teor em álcalis não era suficiente para minimizar o desenvolvimento da RAS, considerou-se 
importante também restringir a quantidade total de álcalis introduzida na mistura. 
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1. FACTORES NECESSÁRIOS À OCORRÊNCIA DE REACÇÕES ÁLCALIS-SÍLICA 

O teor de álcalis do cimento, o teor de álcalis disponíveis nas soluções dos poros e a 
quantidade de álcalis incorporada no betão por adições formam em conjunto o teor de álcalis 
presente nos betões, factor que influencia a reacção álcalis-agregado. Aos álcalis disponíveis é 
acrescentada a quantidade e granulometria dos materiais reactivos, bem como a relação entre 
o equivalente alcalino e a percentagem de material reactivo (Levy, 2001). 

A natureza e concentração da fase reactiva de um agregado condicionam a intensidade 
e a velocidade a que ocorre uma reacção de expansão em betões (Kyhara, 1997). As variações 
de temperatura e humidade influenciam significativamente o comportamento do betão quando 
sujeito a reacções álcalis-agregado. 

Em relação à RAS especificamente, é necessário que ocorra conjuntamente a presença 
suficientemente elevada de álcalis, sílica reactiva nos agregados e humidade (Lopes, 2004). A 
RAS pode demorar cerca de dez anos ou mais no seu desenvolvimento e no aparecimento de 
macrofissuras nas estruturas de betão. 

1.1. Os álcalis 

Os álcalis são, do ponto de vista químico, os elementos que se localizam na primeira 
coluna da tabela periódica, embora apenas o sódio e o potássio sejam considerados como 
álcalis na química do cimento (  Figura 1). 

   
Figura 1 - Tabela periódica2 

Provenientes da matéria prima utilizada para o fabrico do cimento, principalmente do 
calcário, marga, argila, xisto argiloso ou do carvão utilizado por vezes como combustível, os 
álcalis do cimento portland encontram-se fundamentalmente sob a forma de sulfatos, silicatos 
e aluminatos. Os álcalis que se encontram no betão têm, na sua maioria, origem no cimento, 
embora possam provir de outros constituintes ou condições de exposição. Assim, podem 
também contribuir no fornecimento de álcalis alguns minerais dos agregados, o contacto com 
a água do mar, a utilização de água do mar na amassadura ou os químicos utilizados em 
acções de degelo (Fernandes, 2005). 

No cimento, a presença de álcalis resulta do processo de calcinação do clínquer do 
                                                 
2  www.universal.pt 
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cimento. Os iões K+ e Na+ são vaporizados devido às altas temperaturas dos fornos. À medida 
que o clínquer é transportado através do forno, dá-se a condensação dos mesmos, criando uma 
camada superficial de álcalis. Alguns álcalis permanecem na superfície do clínquer, enquanto 
que outros se encontram dentro da sua estrutura (Peterson et al., 2000). 

Quando acontece a hidratação do betão, os álcalis de superfície encontram-se 
rapidamente mais disponíveis, enquanto que os outros se mostram disponíveis ao longo do 
processo. Na Figura 2, mostra-se a concentração de iões da solução intersticial ao longo do 
tempo de cura, onde é visível que os álcalis são predominantes na solução aquosa que 
preenche a matriz de cimento (Kurtis et al., 2002). 

 
Figura 2 - Concentração de iões na solução dos poros do cimento ao longo do tempo de cura 

(Kurtis et al., 2002) 

A composição de álcalis no cimento portland é por convenção calculada a partir do 
óxido de sódio equivalente, através da equação 1 (Hobbs, 1988; Poole, 1992; Fernandes, 
2005): 

( )OKONaONa eequivalent 222 658.0+=     (1) 

O valor 0.658 da expressão é obtido pela razão entre as massas dos dois óxidos. Os 
métodos de análise aos álcalis do cimento estão definidos na ASTM C114 (2000) e na BS EN 
196-21 (1992). 

Os álcalis são apenas parcialmente incorporados nos produtos de hidratação do 
cimento e são facilmente solúveis na água dos poros, o que faz com que a concentração de 
hidroxilos aumente, incrementando igualmente o pH da solução de cerca de 12.4 para um 
valor entre 13 e 14 (Lopes, 2004). Para Hobbs (1988), no betão com um elevado teor em 
álcalis, o pH varia entre 13.5 e 13.9, enquanto que no betão com baixo teor em álcalis varia 
entre 12.7 e 13.1. 

A elevada concentração de álcalis potencia a ocorrência de RAS, devida ao aumento 
de iões hidroxilo e à subida do pH do meio (Fernandes, 2005; ACI, 1998). Os óxidos de sódio 
e potássio apresentam valores reduzidos da ordem de 0.3 a 1.2% da massa do cimento 
(Fernandes, 2005; Taylor, 1997). 

De modo a prevenir a ocorrência de RAS, ignorando os álcalis que surgem no betão 
por outras fontes que não o cimento, a ASTM C 150-02 (2003) e Power e Steinour (1955a,b) 
sugerem que valores Na2Oequivalente inferiores a 0.6% no cimento poderão prevenir o 
aparecimento de reacções (Fernandes, 2005). Por outro lado, outros autores (Prince e Perami, 
1993; Stievenard-Gireaud, 1987) consideram que, utilizando agregados reactivos no betão, o 
cimento tenha de conter somente 0.3 a 0.4% de Na2Oequivalente para minimizar o risco de 
reacção (Fernandes, 2005). 

Não contabilizando a introdução de álcalis através de outras fontes que não o cimento, 
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pode-se efectuar uma relação para a quantidade de álcalis no betão. Assim, o conteúdo de 
álcalis no betão é função do nível de álcalis no cimento e do conteúdo de cimento no betão. A 
equação 2 traduz o conteúdo em álcalis no betão (A), em massa por unidade de volume 
(ICOLD, 1991; West, 1996; Fernandes, 2005): 

100
.aCA =       (2) 

onde: 
  A - conteúdo em álcalis no betão (kg/m3); 
  a - teor em álcalis do cimento (%); 
  C - conteúdo de cimento no betão (kg/m3). 
Não sendo apenas dependente da quantidade de álcalis do cimento, a totalidade de 

álcalis do betão deve ser restringida. Deste modo, é necessário contabilizar a possível 
contribuição de álcalis dos componentes do betão, em que estes existam em maior ou menor 
percentagem, e limitar o valor máximo em álcalis no betão para minimizar a RAS. 

O limite máximo sugerido de álcalis no betão, contabilizando os álcalis do cimento, 
dos adjuvantes e adições, dos agregados e de outras fontes, é de 3 kg de Na2Oequivalente por 
metro cúbico de betão, excepto em estruturas vulneráveis (Concrete Society, 1987; BRE 
Digest 330, 1991; Fernandes, 2005). 

Para quantidades semelhantes de álcalis, ocorrem variações significativas de 
expansibilidade. As diferenças podem atribuir-se a (Foradaba, 2005): 

• diferentes velocidades na libertação de álcalis no cimento; 
• variações na relação sódio / potássio dos cimentos; 
• diferentes velocidades no desenvolvimento da força expansiva. 

A quantidade de álcalis poderá, no entanto, não ser um critério determinante para o 
desenvolvimento de RAS, mas o factor principal parece residir na solubilização do agregado 
sob o ataque dos iões OH- (Prince e Perami, 1993; Fernandes, 2005). 

A contribuição dos álcalis dos agregados para a quantidade total de álcalis do betão 
tem sido estudada por diversos investigadores, sobretudo a partir da década de 1980, após se 
ter denotado que, embora com o elevado teor em álcalis do cimento encontrado em estruturas 
afectadas pela reacção álcalis-agregado, este não preenchia a totalidade de álcalis do betão. 

A utilização de cimentos com baixos teores em álcalis, para minimizar o risco de RAS 
no betão, não é assim condição suficiente para que a reacção não ocorra, pois também os 
agregados poderão dar a sua contribuição para o aumento do teor em álcalis. 

Um estudo realizado por Constantiner e Diamond (2003) teve por objectivo analisar a 
contribuição dos agregados para os álcalis da solução. Os investigadores fizeram argamassas 
com cimentos de reduzido teor em álcalis e agregados com feldspato, verificando uma 
libertação de álcalis para a solução existente nos poros quando os feldspatos e possivelmente 
outros minerais se encontravam envolvidos por pasta de cimento (Fernandes, 2005). 

Trabalhos recentes, de Bérubé et al. (2002, 2004a,b), confirmam que são libertadas 
quantidades significativas de álcalis activos ao longo do tempo para a solução intersticial do 
betão. A contribuição encontrada, especialmente elevada em agregados graníticos, foi 
considerada responsável pelo aparecimento de casos de degradação do betão devido à RAS 
em estruturas onde foi utilizado cimento com teor em álcalis inferior ao limite máximo 
estabelecido (Santos Silva, 2006). 

1.2. A sílica 

Os agregados utilizados no fabrico do betão não devem ser reactivos em meios 
fortemente alcalinos. Deste modo, diminui-se a possibilidade de formação de um gel 
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expansivo que se desenvolve quando alguns tipos de rochas e minerais reagem com os 
hidróxidos alcalinos da solução intersticial do betão. 

As rochas siliciosas com estruturas amorfas e desordenadas, como a opala e a 
obsidiana, que é o vidro natural altamente silicioso, destacam-se como sendo particularmente 
susceptíveis ao ataque dos álcalis. As sílicas cristalinas polimorfas, como a cristobalita e a 
trimita, também possuem elevado potencial reactivo (Lopes, 2004). Segundo Kurtis et al. 
(2002), qualquer agregado que tenha sílica na sua constituição tem potencial para participar 
na RAS. O quartzo, embora altamente cristalino, possui na sua superfície ligações Si-O 
polarizadas negativamente, possibilitando a reacção expansiva. 

Powers e Steinour (1995a; 1995b) descrevem a unidade estrutural básica da sílica 
(SiO2) como sendo um ião Si4+ rodeado por quatro iões oxigénio O2-, com disposição em 
tetraedro, como apresentado na Figura 3. 

As partículas de sílica são compostas de tetraedros ligados entre si pelos seus vértices. 
Cada vértice está ocupado por um oxigénio comum a dois tetraedros. 

A estrutura interna dos tetraedros na forma cristalina apresenta-se com formas 
orientadas, com estes ligados de modo a criar uma rede tridimensional orientada, enquanto 
que nas formas amorfas é formada uma rede aleatória, com estrutura interna desordenada 
(Fernandes, 2005). Na Figura 4, apresenta-se uma esquematização das estruturas nas suas 
formas cristalinas e amorfas. 

 
Figura 3 - Tetraedro de sílica3 

 

 
Figura 4 - Sílica cristalina (esquerda) e sílica amorfa (direita) 3 

A estrutura da sílica no plano, com a superfície não hidratada apresenta-se com as 
cargas neutralizadas e equilibrada interiormente, enquanto que na superfície o ião oxigénio 
está ligado somente a um ião de silício, ficando uma carga negativa desequilibrada (Figura 5). 

Na superfície dos cristais, o tetraedro não fica completo e as cargas negativas do 
oxigénio e positivas do silício não são compensadas. O ião H+ combina-se com o O2- na 
presença de água, enquanto que o ião hidroxilo OH- se combina com o Si4+, concluindo deste 
modo o tetraedro e formando uma superfície com grupos OH (Figura 6). 

A ligação mais débil do ião hidrogénio com o oxigénio relativamente ao grupo OH, 
potencia a produção de iões H+ livres por ionização em meio aquoso. A libertação de algum 
hidrogénio durante a ionização torna a superfície das partículas de sílica um ácido fraco. 

                                                 
3 http://www.ce.gatech.edu/~kkurtis/gwillis/learn4.htm - Instituto de Tecnologia da Geórgia 
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Figura 5 - Estrutura de sílica no plano, com a superfície não hidratada (Paulon, 1981 citado 

por Sabbag, 2003) 

 
Figura 6 - Estrutura de sílica no plano, com a superfície hidratada (Paulon, 1981 citado por 

Sabbag, 2003) 

Existe um conjunto de rochas e minerais que são considerados como potencialmente 
reactivos para o desenvolvimento de reacções álcalis-agregado. Na literatura, têm surgido 
propostas de agrupamento de tipos de agregados tradicionalmente reactivos, baseadas no seu 
desempenho em obra. Os mais citados na literatura como potencialmente reactivos são os 
minerais de sílica (opala, calcedónia, cristobalite, tridimite, quartzo cripto e microcristalino e 
quartzo deformado e recristalizado), as rochas que contêm quartzo fortemente deformado 
(grauvaques, filitos, xistos, gnaisses, filões de quartzo e arenitos) e as rochas vítreas (riólito, 
andesito, alguns vidros artificiais, cherte, ardósia e alguns tipos de calcário) ou 
criptocristalinas (Diamond, 1976; Hobbs, 1984; Hobbs, 1988; ICOLD, 1991; BCA, 1992; 
LNEC E 415, 1993; ACI, 1998; Neville, 1999; ASTM C 295-98, 2002; Fernandes, 2005). 

As formas de sílica analisadas ao microscópio e identificadas como reactivas 
apresentam uma malha cristalina defeituosa. A opala, a calcedónia e o jaspe são considerados 
os polimorfos mais reactivos aos álcalis com uma baixa cristalinidade. A instabilidade do 
quartzo da mirmequite e a sua baixa cristalinidade fazem com que também deva ser 
considerada na avaliação da reactividade potencial, aumentando esta com a diminuição da 
cristalinidade (Wigum, 1995; Fernandes, 2005). 

Diversos estudos têm sido realizados nos agregados com opala, nos quais as RAS 
podem ser esquematizadas como uma esfera de sílica reactiva pura atacada por iões hidroxilo. 
De qualquer modo, e como apresentado em alguns documentos, nem todas as rochas reagem 
como a opala (Ben Haha, 2005). 

A análise da RAS não revelou ser ainda possível relacionar quantidade de determinado 
constituinte reactivo, magnitude da RAS e expansão resultante (Fernandes, 2005 citando Sims 
e Brown, 1998). Para quantificar a proporção de sílica reactiva, na quantidade total de 
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agregado, a que corresponde uma expansão máxima, utiliza-se o termo “conteúdo péssimo” 
ou “efeito péssimo” (Gillot, 1975; Hobbs, 1988; Besem e Demars, 1989; Grattan-Belew, 
2001; Le Roux, 2001; RILEM AAR-1, 2003; Fernandes, 2005). Assim, existe um “conteúdo 
péssimo” para cada agregado que se define como o teor crítico de material reactivo presente 
num agregado ou mistura de agregados que pode originar uma expansão máxima. 

Comparando-se as expansões que ocorrem quando se altera as proporções de agregado 
reactivo, verifica-se uma expansão máxima para uma determinada proporção. A Figura 7 
permite observar a variação de expansão consoante a quantidade de agregado reactivo. 

 
Figura 7 - Influência na expansão da quantidade de agregado reactivo (ICOLD, 1991) 

Da análise do gráfico, verifica-se que, até a uma determinada percentagem, a expansão 
aumenta com o aumento de quantidade de agregado, até que chega a um ponto a partir do 
qual, embora aumentando a quantidade de agregado reactivo, a expansão diminui. O pico de 
expansão é o efeito péssimo no exemplo apresentado. 

O aumento ou diminuição da expansão relativamente à concentração de constituinte 
reactivo é variável. Como exemplo disso, em algumas rochas como os metaquartzitos, a 
expansão aumenta progressivamente com o aumento dos constituintes reactivos dos 
agregados. No caso de existir uma concentração de constituinte reactivo que conduz à 
máxima expansão, semelhante ao que acontece nos agregados fortemente reactivos como a 
opala, a expansão já decresce rapidamente para concentrações mais altas ou mais baixas do 
material, com percentagens de teor péssimo normalmente inferiores a 10%. Este valor pode 
atingir 100% nos agregados pouco reactivos (BRE Digest 330, 1991; Poole, 1992; Shayan, 
1992; Taylor, 1997 citados por Fernandes, 2005). Quando a proporção de sílica reactiva é 
superior ao “conteúdo péssimo”, a concentração de iões hidroxilos não é suficiente para 
manter a reacção e a expansão decresce (Fernandes, 2005). 

O “conteúdo péssimo” representa a proporção do agregado para a qual se desenvolve a 
máxima produção de gel, considerando que a expansão está relacionada com a quantidade de 
gel produzida pela reacção e com as propriedades do gel (Fernandes, 2005 citando French, 
1980). Assim, o “efeito péssimo” significa também que se pode considerar a utilização de 
agregados com sílica fortemente reactiva no betão sem que por isso ocorram alterações devido 
à reacção com os álcalis (Le Roux, 2001; Fernandes, 2005). 

Embora a reactividade dos polimorfos de sílica esteja assumida, o mesmo não 
acontece na definição de reactividade de um conjunto de rochas comuns que mostram indícios 
de deformação (Fernandes, 2005). 

A granulometria dos agregados também se tem mostrado um factor que influencia a 
RAS. Existem alguns casos em que a expansão e fissuração do betão se realizam na presença 

Quantidade de agregado reactivo 
(% de peso total de agregado) 

E
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de agregados reactivos com um tamanho compreendido entre 1 e 5mm (fracção fina do 
agregado), enquanto que em outros casos a reacção se desenvolve em agregados grossos 
(Metha, 1986; Foradaba, 2005). 

A quantidade de sílica reactiva depende da superfície específica do agregado, pelo 
que, quanto maior a relação superfície / volume, mais quantidade de sílica estará disponível 
(Foradaba, 2005). No caso da fracção de areia, tem vindo a ser comprovado 
experimentalmente que a expansão do betão é tanto maior quanto menor o tamanho da 
partícula, até a um diâmetro aproximado de 75 µm. Para valores mais reduzidos, a reacção 
desenvolve-se de forma mais dispersa e sem grandes expansões, o que não produz tensões 
internas e consequente fissuração (Metha, 1986; Foradaba, 2005). 

Concluindo, a reacção nos agregados pode ser traduzida por (Ben Haha, 2005): 
• rápida penetração de álcalis de cálcio e iões hidroxilo nas partículas de 

agregados; 
• dissolução da sílica reactiva; 
• precipitação de alguma sílica dentro das partículas na interface; 
• formação do gel de sílica nos agregados com aumento de tamanho das 

partículas; 
• penetração de iões agressivos nas fracturas das partículas. 

1.3. Factores que influenciam a reacção 

Os processos termodinâmicos e cinéticos controlam a RAS. Existe actualmente um 
consenso entre os investigadores relativamente à evolução da RAS, embora não estejam bem 
definidos todos os aspectos do processo, nomeadamente a formação de gel expansivo. 

Existe, por exemplo, concordância relativamente à sensibilidade da reacção à 
temperatura, acelerando o processo embora não afectando significantemente a sua amplitude 
ou a necessidade da humidade para a ocorrência da reacção. 

A reacção é limitada pela quantidade de reagentes e não de produto. Isto significa que 
a reacção continuará enquanto existirem reagentes, independentes da quantidade de gel 
produzida (Peterson et al., 2000). Têm sido colocadas algumas questões quanto à influência 
de carregamentos externos na RAS, embora não exista ainda consenso nos resultados obtidos 
pelos investigadores (Lopes, 2004). 

1.3.1. A humidade 

A RAS só ocorre na presença de quantidades suficientes dos seus componentes. A 
água, com diversas origens, desde a água livre no interior do betão à contribuição exterior, é 
um dos componentes necessários à reacção em quantidades superiores a valores entre 75 e 
90%, valores limite referidos em 1.1. 

No desenvolvimento da RAS, a água transporta os catiões alcalinos e os iões OH–, 
sendo absorvida pelo gel sílico-alcalino. O gel pode em alguns casos expandir e criar pressão 
entre a pasta endurecida e os agregados (Poole, 1992; Berra e Bertacchi, 1991; Fernandes, 
2005). O aumento da humidade pode conduzir a expansões elevadas de gel, dependendo da 
quantidade de gel formada que, com o aumento de volume, provocam fissuras no betão. 

O efeito duplo da água na RAS foi comentado por Larive (1998), afirmando o autor 
que, por um lado, a água influencia a velocidade de expansão no momento de formação dos 
produtos da reacção sendo considerada um agente reactivo, enquanto que, por outro lado, 
assegura o transporte das diferentes espécies reactivas, sendo considerada um meio reaccional 
(Santos Silva, 2006). 



Número 32, 2008 Engenharia Civil • UM  65 

A exposição à humidade é frequente nos betões, embora estejam mais vulneráveis nas 
estruturas (Besem e Denars, 1989; ACI, 1998; Fernandes, 2005): 

• expostas a ambientes quentes e húmidos; 
• submetidas a ciclos de molhagem e secagem; 
• superfícies de betão em contacto com o solo saturado. 

Os betões de baixa qualidade, menos densos e mais porosos, acabam por secar mais 
rapidamente e estão menos sujeitos à RAS do que os betões de alta qualidade em ambiente 
húmido (TR 3, 2003). 

Os valores críticos de humidade relativa apontados pela literatura para o 
desenvolvimento da RAS devem ser superiores a 80-85%, segundo Fournier e Bérubé (1993), 
embora Olafsson (1986) tenha verificado que o valor limite de 80% de humidade relativa 
diminui com o aumento da temperatura. O autor observou expansões consideráveis em 
ensaios realizados para valores de 70% de humidade relativa a 38 ºC (Santos Silva, 2006). 

Larive (1997) verificou, na sua campanha experimental, que a exposição do betão com 
produtos reactivos a condições de humidade elevada apenas provoca expansão durante o 
tempo de reacção, ou seja, a influência da água sobre a amplitude das deformações é limitada 
pelo processo de formação dos produtos de reacção (Lopes, 2004). 

Um dos ambientes mais agressivos no desenvolvimento das RAS é o calor. As 
condições secas durante o dia e frias durante a noite permitem por vezes as condensações da 
água nas superfícies expostas de betão acelerando as RAS (TR 3, 2003). 

1.3.2. A temperatura 

A RAS desenvolve-se mais rapidamente a temperaturas elevadas, em condições de 
humidade, embora possa estabilizar mais cedo (Olafsson, 1987; TR 3, 2003). A uma 
temperatura mais reduzida, a expansão torna-se mais lenta mas a reacção prolonga-se por 
mais tempo. 

Nos ensaios de laboratório, é utilizada uma temperatura de 38 ºC, ou superior, para 
acelerar a expansão dos provetes analisados. O efeito de diferentes temperaturas podem criar 
variações nas expansões no betão (TR 3, 2003). Embora Portugal tenha um clima onde a 
humidade seja um factor mais condicionante para o desenvolvimento da reacção do que a 
temperatura, as estruturas industriais merecem alguma atenção, nomeadamente as chaminés 
expostas a elevadas temperaturas. 

Vários ensaios foram realizados ao betão para determinar a influência da temperatura 
na reacção álcalis-agregado (Larive, 1997; Capra et al., 1995; Diamond et al., 1989 citados 
por Lopes, 2004). A análise dos resultados indica que a influência da temperatura na cinética 
da reacção é significativa, verificando-se que, para temperaturas de 40 ºC, a expansão e o 
consumo de álcalis ocorre mais depressa, embora influenciando pouco a magnitude da 
reacção (Lopes, 2004). 

Apesar de a velocidade de reacção e formação do gel aumentar com a temperatura, a 
sua viscosidade diminui, permitindo dissolver-se com mais facilidade nas fissuras e poros do 
betão, podendo dissipar-se em parte a expansão (Foradada, 2005). 

1.3.3. Fontes externas de álcalis 

Como indicado anteriormente, para que a RAS se desenvolva, é necessário existir na 
solução álcalis, sílica e humidade em quantidade suficiente. A quantidade de álcalis 
introduzida na mistura pode ser limitada, criando deste modo uma barreira na formação da 
RAS no betão. O desenvolvimento da reacção, neste caso, surge de um fornecimento extra de 
álcalis pelo ambiente ao betão (TR 3, 2003). 

As águas do subsolo, ricas em sulfato, podem contribuir com álcalis para o betão. Este 
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problema ocorre principalmente onde o nível de sulfato das águas do subsolo é elevado, 
sugerindo uma protecção ao betão nessas áreas para evitar RAS ou ataque por sulfatos 
(Kennerley, 1980; TR 3, 2003). 

Em alguns países com Invernos severos, o cloreto de sódio é utilizado como sal 
descongelante, tornando-se uma fonte de álcalis para o betão. O sal seco, transportado pelo 
vento, deposita-se na superfície das estruturas de betão. A absorção no betão dá-se com a 
condensação da água à noite, especialmente se o betão for bastante permeável (Rogers, 1987; 
Fookes, 1980; TR 3, 2003). 

Também a exposição do betão à água do mar, principalmente em zona de marés 
criando ciclos de molhagem e secagem, podem contribuir com álcalis para o betão. Alguns 
estudos Canadianos verificaram, contudo, que a exposição ao cloreto de sódio não cria 
expansões se o betão tiver um baixo conteúdo em álcalis (Berubé et al., 2003; TR 3, 2003). 

Os iões sódio e potássio têm uma mobilidade na solução em consequência da 
humidade. Assim, o movimento da água no betão irá transportar iões, retirando estes de 
determinadas zonas e concentrando-os em outras (Nixon et al., 1979; TR 3, 2003). A 
evaporação de água de uma dada superfície do betão, enquanto que outra se encontra em 
contacto com uma elevada percentagem de humidade, pode promover a concentração de 
álcalis na zona de secagem. Comparativamente, os sais que se depositam na superfície seca 
exposta são introduzidos no betão quando esta se encontrar molhada, podendo os álcalis ser 
lixiviados da superfície do betão que está frequentemente molhada (TR 3, 2003). 

2. A SITUAÇÃO EM PORTUGAL 

Têm sido identificados em Portugal, segundo o relatório CR 1901 (1995), poucos 
casos de estruturas com degradação do betão devido à RAS. Os casos mais mediáticos são 
apresentados na Tabela 1 e correspondem a algumas barragens antigas, pontes e um 
pavimento. 

Foram ainda identificados casos de RAS em alguns depósitos de água situados no 
centro de Lisboa, com a particularidade de existirem dados que indicam a utilização de 
agregados calcários semelhantes aos utilizados no fabrico do betão do viaduto Duarte Pacheco 
(Pereira e Santos Silva, 1997; Santos Silva, 2006). 

Em Portugal, as formações geológicas potencialmente reactivas aos álcalis estão 
presentes sobretudo nas regiões do Alentejo, Beira Alta, Trás-os-Montes e Minho. Nestas 
regiões, a sílica potencialmente reactiva encontra-se principalmente no quartzo deformado 
associado a granitos, granodioritos, quartzitos, gnaisses e metapelitos (Fernandes, 2005). 

No trabalho desenvolvido por Silva (1992), o autor realiza um zonamento do país 
baseado na existência de sílica potencialmente reactiva nas rochas e na percentagem da área 
ocupada por essas rochas, referindo que a maior contribuição de álcalis provém de rochas da 
família dos granitos. Considera o investigador que existe em Portugal uma maior 
concentração de rochas potencialmente fornecedoras de álcalis nas regiões do Minho, Douro 
Litoral, Beira Alta e Baixo Alentejo (Fernandes, 2005; Santos Silva, 2006). 

Portugal apresenta um clima temperado influenciado pela presença marítima, pelo que 
não oferece condições muito favoráveis ao desenvolvimento da RAS em estruturas aéreas, 
quando comparado com o clima dos países do Norte da Europa. De qualquer modo, existe 
algum contraste climático entre o litoral, o interior, o Norte e o Sul do país. 

A pluviosidade mais elevada e a maior concentração de estruturas hidroeléctricas a 
Norte do país e a densidade populacional mais elevada do litoral, aumentando o número de 
estruturas de betão, indicam a maior probabilidade de ocorrência da RAS devido a factores 
climáticos na zona Norte e litoral de Portugal (Santos Silva, 2001; Santos Silva, 2006). 

 



Número 32, 2008 Engenharia Civil • UM  67 

Tabela 1 - Principais casos de estudo de obras afectadas pela reacção álcalis-agregado 

CASOS DE ESTUDO E REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

IMAGENS 
HTTP://CNPGB.INAG.PT ; 

HTTP://WWW.ESTRADASDEPORTUGAL.PT 

Barragem Santa Luzia 
Concluída em 1942 
(GOMES ET AL., 2004) 

 

Barragem do Alto Ceira 
Concluída em 1949 

(BRAGA REIS ET AL., 1996) 
 

Barragem de Pracana 
Concluída em 1951 
(NEIVA ET AL., 1995) 

 

Barragem do Cabril 
Concluída em 1951 

(SILVA, 1992; BRAGA REIS ET AL., 1996) 
 

Barragem do Picote 
Concluída em 1958 

(RIBEIRO ET AL., 1996) 
 

Barragem de Caia 
Concluída em 1967 

 

Barragem do Roxo 
Concluída em 1968 

 
Pavimento do aeroporto de Santa Maria (Açores) 

(REIS ET AL., 1996)  

Viaduto Duarte Pacheco 
(APPLETON E COSTA, 2001) 

 

Ponte da Figueira da Foz 
(RITO E APPLETON, 2000; HORTA E PLÁCIDO, 2004) 

 
Viaduto da Baixa do Mondego (A1 Lisboa - Porto) 

(SANTOS SILVA, 2002) 
- 

Ponte sobre o rio Guadiana em Pedrógão 
(VIEIRA E SANTOS SILVA, 2004) 

- 
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3. CONCLUSÕES 

A reactividade dos agregados em meios fortemente alcalinos possibilita o 
desenvolvimento da RAS e a formação do gel expansivo. Deve portanto ser minimizada a 
utilização de rochas siliciosas com estruturas amorfas e desordenadas, por serem 
particularmente susceptíveis ao ataque de álcalis, embora qualquer agregado com sílica na sua 
constituição tenha potencial para participar na RAS. Para o conhecimento da RAS, é 
importante ter em consideração a noção de “efeito péssimo” quantificando a proporção de 
sílica reactiva, na quantidade total de agregado, a que corresponde uma expansão máxima. O 
conhecimento deste conceito permite considerar a utilização de agregados com sílica 
fortemente reactiva no betão, sem que com isso ocorram alterações da reacção com os álcalis. 

Não existe porém, um consenso quanto às características de uma rocha que 
condicionam a sua reactividade, sendo cada caso singular. Torna-se assim complicado criar 
uma listagem das rochas em função da sua reactividade, conhecendo a sua origem ou a 
designação petrográfica atribuída (Fernandes, 2005). 

As estruturas mais vulneráveis ao desenvolvimento da reacção são as que estão em 
contacto com água. As características do betão, as condições de exposição à humidade e aos 
álcalis e a variação de temperatura são factores extremamente importantes ao 
desenvolvimento da reacção. 
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