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RESUMO
Um adequado sistema de impermeabilização tem a capacidade de proteger e prolongar a vida útil de
uma estrutura, com o melhor custo benefício. Assim, o objetivo deste artigo é apresentar os
procedimentos técnicos e as especificações que foram prescritas e executadas como sistema de
impermeabilização e proteção anti-corrosiva, para as estruturas de concreto armado dos reatores
anaeróbios de uma ETE – Estação de Tratamento de Esgoto que estava em construção, localizada na
região Centro Oeste do Brasil, e apresentava vazamentos e outras patologias congênitas devido a não
conformidades construtivas. Anomalias estas que se tornam ainda mais relevantes, considerando-se o
ambiente de elevada agressividade ao concreto armado que se faz presente numa estação de tratamento
de esgoto.
Com isso, em conjunto com o projeto de impermeabilização e proteção, foi especificado
preliminarmente todo um processo de reparação estrutural, pois somente desta maneira se conseguiria
obter do sistema de impermeabilização e proteção anti-corrosiva os resultados pretendidos, ou seja,
estanqueidadee proteção anticorrosiva para a estrutura de concreto armado, de forma a obter
durabilidade do sistema, com aumento de vida útil da ETE, atrelados a baixos custos de manutenções
futuras.
Palavras chave: impermeabilização; proteção anti-corrosiva; concreto armado; patologia das
estruturas; ETE.

1. INTRODUÇÃO
Com o “boom” da construção civil ocorrido nos últimos anos no Brasil, as patologias no concreto
deixaram de ser predominantes em estruturas mais antigas passando a se manifestar, com relevante
frequência, em estruturas novas, até mesmo nas projetadas de acordo com a norma da ABNT NBR
6118, mesmo posteriormente às suas atualizações, a partir do ano de 2003, quando, além da resistência
mecânica, passou a considerar também a durabilidade como fator essencial, estabelecendo parâmetros
de maiores resistências do concreto, menor relação água/cimento e maiores cobrimentos de concreto
sobre as armaduras em função da agressividade ambiental à que a estrutura estará exposta durante a
sua utilização.

No caso de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), sua estrutura estará direta e
permanentemente exposta a uma série de agentes químicos como cloretos, sulfatos, ácidos e outros
elementos agressivos ao concreto armado, estando bastante suscetível à manifestação de patologias e
redução de sua vida útil. Além dos ataques químicos, a estrutura estará sujeita também a desgastes de
origem física, como erosão, lixiviação e cavitação. Com isso, um projeto adequado, tanto estrutural,
quanto de impermeabilização, além de uma criteriosa execução, são fatores fundamentais para seu
bom desempenho. As Figuras 1, 2 e 3 ilustram alguns dos danos causados ao concreto armado pelos
agentes agressivos frequentemente encontrados em estações de tratamento de esgoto.

Figura 1 ‐ Concreto apresentando corrosão de armadura.

Figura 2 ‐ Concreto danificado por ataque ácido

Figura 3 ‐ Foto ilustrativa de microscopia eletrônica de
varredura mostrando a etringita expansiva em poro de
concreto atacado por sulfato

De acordo com Andrade (2007), evitar a fissuração de peças estruturais de concreto em obras de
saneamento é imperativo técnico para garantir a sua durabilidade. As fissuras ocasionadas por
variações volumétricas, devido às variações de temperatura do concreto, por causa das prescrições
impostas nas especificações técnicas para a relação água/cimento (≤ 0,50) e para o teor de material
cimentício (≥ 350 kg/m³), faz com que peças estruturais com menor espessura (de 40 cm) tenham que
ser consideradas como concreto massa, exigindo, por isso, a análise de seu comportamento térmico.
Concretos de paredes de tanques de estações de tratamento de água ou de esgoto podem necessitar de
pré-refrigeração para se combaterem as fissuras de origem térmica. As fissuras provocadas por
recalques, deslocamento de fôrma durante o lançamento do concreto, retrações plásticas e por
secagem, também têm que ser levadas em consideração. Medidas preventivas para evitá-las têm que
ser tomadas.

As Figuras 4 e 5 mostram imagens de fissuras em estrutura de concreto armado de uma ETE em
operação, onde até mesmo fissuras com abertura de 0,1mm são responsáveis por vazamentos e danos à
estrutura de concreto armado.

Figura 4 ‐ Percolação de efluente por fissuras em ETE.

Figura 5 ‐ Percolação de efluente por fissura com
abertura de 0,1mm

2. OBJETIVO
Diante dos reatores anaeróbios de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) localizada na região
Centro Oeste do Brasil, ainda em fase de construção mas já apresentando diversas patologias e não
conformidades construtivas, o objetivo desse trabalho é o de apresentar os procedimentos técnicos e
especificações de produtos e serviços que foram especificados e aplicados, para que fossem
executadas corretamente as aplicações dos sistemas de impermeabilização e de proteção anticorrosiva
para as estruturas de concreto armado, com emprego de revestimentos resistentes às condições de
trabalho em meio agressivo próprios da ETE, e dessa maneira prevenir o aparecimento das
manifestações patológicas prematuras como corrosões, vazamentos e degradação estrutural,
conseguindo o aumento da vida útil de operação dos reatores, com baixos custos de manutenções
futuras.

3. METODOLOGIA
A seguir está relatada a metodologia e sequência dos serviços que foram adotados para a realização
dos trabalhos de preparo do substrato e aplicação do sistema de impermeabilização e proteção das
estruturas.

3.1. Análise de Projetos e Outros Documentos Técnicos
O trabalho teve início com a avaliação de projetos estruturais e de impermeabilização, especificações e
memoriais descritivos dos Reservatórios Anaeróbios da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), com
a finalidade de verificar se os mesmos atendiam aos critérios estabelecidos pelas normas técnicas
pertinentes ao assunto. Esse procedimento é recomendado pela ABECE - Associação Brasileira de
Engenharia e Consultoria Estrutural que faz as recomendações para a atividade de avaliação técnicas
de projeto de estruturas de concreto que cita no seu ítem 3.2, os critério que devem ser observados
para casos onde o projeto estrutural já foi executado e a obra já está em fase de execução, e que
segundo ela "O objetivo deste tipo de avaliação é garantir que os requisitos de qualidade da
estrutura, abrangendo a descrição do projeto, capacidade resistente, segurança, desempenho em
serviço e durabilidade, conforme previstos na ABNT NBR 6118:2014, seção 5, e eventuais
normas complementares vigentes, sejam atendidos, inclusive a avaliação da representação gráfica
do projeto visando o correto entendimento durante a fase construtiva"

O projeto estrutural especificava concreto com fck40MPa, relação água/cimento ≤ 0,45 e cobrimento
de concreto sobre as armaduras com 4,5cm obedecendo portanto aos requisitos da norma da ABNT
NBR 6118:2007 para Classe de Agressividade Ambiental IV, conforme as Tabelas 1, 2 e 3 a seguir,
extraídas da referida norma.

Classe de
Agressividade
Ambiental
I
II
III
IV

Tabela 1 – Níveis de Agressividade Ambiental
Classificação geral do
Agressividade
Tipo de Ambiente
para Efeito do projeto
Rural
Fraca
Submersa
Moderada
Urbana
Marinha (1)
Forte
Industrial (1 e 2)
Industria(1 e 3)
Muito Forte
Respingos de Maré

Risco de Deterioração
da Estrutura
Insignificante
Pequeno
Grande
Elevado

1) Pode-se admitir um microclima com classe de agressividade um nível mais brando para ambientes
internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas ou áreas de serviço de apartamentos residenciais e
conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).
2) Pode-se admitir um nível de agressividade mais branda em obras em regiões de clima seco, com umidade
relativa do ar menor ou igual a 65%, partes de estrutura protegidas de chuva em ambientes
predominantemente secos ou em regiões onde chove raramente.
3) Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de
celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas.

Tabela 2 – Correspondência Entre Classe de Agressividade e Qualidade do Concreto
Concreto

Tipo

Relação águacimento em massa
Classe de concreto
(NBR 8953)

CA
CP
CA
CP

Classe de Agressividade Ambiental
I
≤ 0,65
≤ 0,60
≥ C20
≥ C25

II
≤ 0,60
≤ 0,55
≥ C25
≥ C30

III
≤ 0,55
≤ 0,50
≥ C30
≥ C35

IV
≤ 0,45
≤ 0,45
≥ C40
≥ C40

Notas: o concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir com os requisitos estabelecidos na
NBR 12655. CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado. CP corresponde a
componentes e elementos estruturais de concreto protendido.
Obs.: Valores diferentes dos apresentados na tabela 2 poderão ser adotados mediante ensaios comprobatórios
do desempenho da durabilidade das estruturas, frente ao tipo e nível de agressividade previstos em projeto.

Tabela 3 – Correspondência Entre Classe de Agressividade Ambiental e Cobrimento Nominal
para ΔC = 10mm

Tipo de Estrutura

Concreto armado
Concreto protendido (1)

Componente
ou Elemento
Laje (2)
Viga/pilar
todos

Classe de Agressividade Ambiental
I
20
25
30

II
III
Cobrimento nominal (mm)
25
35
30
40
35
45

IV
45
50
55

1) Cobrimento nominal da armadura passiva que envolve a bainha ou os fios, cabos e cordoalhas, sempre
superior ao especificado para o elemento de concreto armado, devido aos riscos de corrosão fragilizante
sob tensão.
2) Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contra-piso, com
revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento tais
como piso de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos, e outros tantos, as exigências dessa
tabela podem ser substituídas pelo item 7.4.7.5 da norma, respeitando um cobrimento nominal = 15mm.
3) Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, condutos
de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes química e intensamente agressivos, a
armadura deve ter cobrimento nominal = 45mm.

Quando analisado o projeto de impermeabilização e suas especificações, para as partes internas dos
reatores anaeróbios, pôde-se concluir que os mesmos atendiam aos requisitos básicos das normas da
ABNT NBR 9575:2010, porém havia necessidade de se detalhar os seus procedimentos executivos,
principalmente em seus pontos críticos, além do que, havia necessidade de serviços complementares
de impermeabilização externa às estruturas para protegê-las contra os agentes agressivos do
intemperismo.
Especificamente em reservatórios fechados de tratamento de efluentes, há um “mecanismo de
degradação do concreto” devido ao problema da formação de gases sulfúricos biogênicos, provocado
pala ação das bactérias aeróbicas Thiobacillus thioxidans e Thiobacillus concretivorus, que oxidam os
compostos de enxofre presentes no esgoto (H2S) e que os transformam em ácido sulfúrico biogênico,
que têm pH em torno de 2 e podem chegar à 0,7. O H2S por sua vez é gerado pela ação redutora da
bactéria aeróbica Desulfovíbrio desulfuricans, que atua sobre os compostos orgânicos e inorgânicos de
enxofre presentes no efluente. Na Figura 6, está ilustrado esse mecanismo de degradação do concreto.

Figura 6 ‐ Mecanismo de degradação do concreto pela ação de ácidos sulfúricos biogênicos (Helene, 2006)

Portanto, para que se consiga maior durabilidade da obra, há de se prever a aplicação de um sistema de
impermeabilização segundo a norma NBR 9575:2010 - Impermeabilização Seleção e Projeto, e a
norma NBR 9574:2008 - Execução de Impermeabilização, cujo sistema confira proteção anti corrosiva
para o concreto em acordo com a norma NP EN 1504:2006, que define os produtos e os sistemas para
reparos e proteção de estruturas de concreto, e que sejam complementares às normas de projeto NBR

6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto e que principalmente atendam às exigências da norma
NBR 14.931:2004 - Execução de Estruturas de Concreto, para que se que garanta uma vida útil maior
das estruturas e da obra com poucas manutenções futuras.
A adoção de medidas de impermeabilização e proteção anti corrosiva corretas para cada tipo de obra,
visa também atender aos requisitos da norma ABNT NBR 5.674:2012 – Manutenção de Edificações,
Requisitos para o Sistema de Gestão de Manutenção, cujo objetivo é de se ter baixos custos de
manutenção e conservação das obras no futuro.
A impermeabilização é a proteção dos substratos contra a infiltração da água e seus vapores, cujo
objetivo é dar durabilidade às construções e estruturas e evitar manutenções em curto espaço de
tempo, gerando com isso custos desnecessários que são causados pela ação da umidade atuando nos
materiais e estruturas de construção, degradando-os; porém se faz necessário também para os
reservatórios fechados de tratamento de efluentes, uma proteção química, além da impermeabilização,
pois os níveis de agressão às estruturas de concreto armado variam de acordo com as características do
ambiente, da água e dos gases que estão diretamente em contato com o substrato.
As estruturas de concreto armado podem sofrer ação de degradação por lixiviação, carbonatação,
erosão, íons cloretos, reação álcali-agregado, biodeterioração por bactérias, fungos, microorganismos e
plantas, além de agressões químicas de gases, principalmente em ambientes de reservatórios fechados
de tratamento de efluentes, por ação de gases sulfúricos biogênicos que se acumulam em seu interior.

Com isso passamos a fazer neste trabalho a apresentação do que foi proposto e executado
nessa obra, como reparos do concreto das estruturas, preparo do substrato e aplicação do
sistema de impermeabilização e proteção anti corrosiva para que os reservatórios não
tivessem a vida útil diminuída pela agressão do efluente e seus gases
3.2.

Inspeção das Estruturas de Concreto

Foi realização de uma criteriosa inspeção visual, identificando-se quais eram e de que forma se
apresentavam as patologias e não conformidades construtivas. As ocorrências registradas nas Figuras
de números 7 a 22 são representativas de todos os tipos de não conformidades encontradas durante a
fase de inspeção, as quais se mostraram presentes nas estruturas de concreto armado de maneira
generalizada, ou seja, afetando negativamente toda a estrutura, devido ao fato da não observância da
norma NBR 14.931:2003 – Execução de Estruturas de Concreto. Os reservatórios foram projetados
com fundações sobre estacas de concreto, e paredes externas em concreto armado moldado in-loco,
com as colunas e vigas internas e as lajes de cobertura em estruturas pré-moldada de concreto armado.
O intuito de apontar as não conformidades construtivas presentes, e o de recomendar os procedimentos
de reparações necessários, foi o de contribuir com o bom resultado final dos serviços de
impermeabilização e a durabilidade da obra como todo, uma vez que todo sistema de
impermeabilização deve ser aplicado sobre um substrato íntegro e são.

Figura 7 ‐ Vista geral externa dos reatores anaeróbios em
construção

.

Figura 8 ‐ Segregação e resíduos de óxido de ferro e calda
de cimento escorridos nas juntas de concretagem.

Figura 9 ‐ Deslocamento de formas causando danos às
juntas de concretagem

Figura 10 ‐ Fissuras de retração afetando todas asparedes
de concreto, com aberturas variando entre 0,2mm até
0,6mm

Figura 11 ‐ Cortes e reparos dos pontos de amarração das
formas e dos ninhos de concretagem realizados sem
qualquer critério, com procedimentos inadequados

Figura 12 ‐ Reparos no concreto executados
indevidamente com argamassa de cimento e areia.

Figura 13 ‐ Juntas de concretagem mal preparadas

.

Figura 14 ‐ Vista pela face interna de fissura na laje de
cobertura com percolação de água e sinais de lixiviação
do concreto.

Figura 15 ‐ Superfície interna do concreto com bolhas que
deverão ser reparadas para receber o sistema de
impermeabilização

Figura 16 ‐ Segregação em diversos pilares de concreto.

Figura 17 ‐ Inexistência de aparelho de apoio em todos os
consolos

Figura 18 ‐ Enchimento de concreto sobre vigas prémoldadas sem juntas de dilatação

Figura 19 ‐ Diversas vigas pré-moldadas com armaduras
expostas

Figura 20 ‐ Resquícios de madeira das formas no interior
do concreto, observado em vários pontos

Figura 21 ‐ Várias fissuras afetando a laje de cobertura
dos reservatórios.

Figura 22 ‐ Várias fissuras afetando a laje de cobertura
dos reservatórios.

3.3. Procedimentos Executivos Gerais
Identificadas as manifestações patológicas e as não conformidades construtivas durante as inspeções,
ficou evidente que as mesmas estavam atreladas ao fato da não observância da norma NBR
14.931:2003 – Execução de Estruturas de Concreto. Devido à isso, e para que a vida útil da estrutura
não fosse comprometida a partir da degradação prematura dos revestimentos impermeáveis e anticorrosivos projetados, foram feitas recomendações complementares para as reparações e os preparos
dos substratos internos e externos do concreto dos reservatórios anaeróbios, assim como foram feitas
também as recomendações complementares para os procedimentos de impermeabilização e proteção
anti-corrosiva para as estruturas em geral, a partir das premissas do projetos existentes, no sentido de
ajustar, melhorar e aprimorar os procedimentos executivos de impermeabilização e proteção anticorrosiva, e também de racionalizar os recursos financeiros do orçamento da obra para produtos e
serviços, de forma a garantir durabilidade, sem retrabalhos, com baixos custos de manutenções
futuras.
Os passos e a sequencia para os trabalhos de reparação e proteção do concreto das estruturas da ETE,
foram estabelecidos em observância à norma europeia NP EN 1504:2006 - Reparos e Proteção de
Estruturas de Concreto (partes 1 a 10) e à norma brasileira da ANBT NBR 9575:2010 Impermeabilização, Seleção e Projeto, sintetizados a seguir:
3.3.1. Remoção total dos revestimentos e reparos executados em argamassa de cimento e areia
internos e externos às estruturas de concreto armado dos reservatórios.
3.3.2. Hidrojateamento de alta pressão com 4.000 psi efetivo, com uso de água quente para
limpeza e descontaminação do substrato de concreto interno e externo aos reservatórios,
para deixá-los limpos, hidratados e isentos de materiais impregnantes, contaminações e
com a porosidade aberta. (Figura 23)

Figura 23 ‐ Hidrojateamento com pressão de 4000 psi

3.3.3. Execução de reparação das estruturas em geral com tratamento das armaduras corroídas e
recomposição do concreto; utilizando produto anticorrosivo inibidor de corrosão para
armaduras de base cimentícia, (Figura 24) e argamassa polimérica cimentícia monocomponente resistente a ataques de sulfatos para reparos estruturais, compostas com fibras
de polipropileno para o combate aos fissuramentos, (Figura 25).

Figura 24 ‐ Tratamento das armaduras

Figura 25 ‐ Reparos do concreto

3.3.4. Para as canaletas de condução de efluentes e para as áreas expostas a ação erosiva da água,
foi feita a aplicação de um revestimento mineral polimérico bi-componente, para
impermeabilização, que oferece também alta resistência química e mecânica à abrasão,
com espessura de 8mm, aplicado manualmente com desempenadeiras. (Figura 26). Esse
sistema impermeabilizante protege o substrato de concreto contra agressões químicas de
pH que variem entre 3,5 e 14, sendo aberto à difusão de vapores e água. Com o substrato
devidamente reparado, limpo e hidrojateado com pressão efetiva de 4000 psi, foi feita a
aplicação do revestimento mineral por processo manual em duas camadas, com cura úmida
por 5 dias seguidos. A resistência a compressão desse sistema chega à 55 Mpa em 28 dias,
segundo a norma NBR 13279:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento
de paredes e tetos - Determinação da resistência à tração na flexão e à
compressão.

Figura 26 ‐ Argamassa cimentícia impermeável, resistência à abrasão e química

3.3.5. Para impermeabilização das estruturas de concreto armado, internas e das partes submersas
dos reservatórios, foi feita a aplicação de um sistema de cristalização profunda sobre o
concreto, (Figura 27), para eliminar porosidades e colmatar fissuramentos de até 0,4mm de
espessura, pela formação de cristais insolúveis na matriz do concreto, que oferece
resistências químicas ao concreto para pH que varia de 3 a 11, aplicado sobre o concreto
limpo e saturado-seco, em duas demãos com cura úmida por uma semana. (Figura 28)
Esse é um sistema de tratamento químico do concreto para impermeabilização que foi
aplicado, e que desencadeia um processo de formação de cristais na estrutura do concreto,
cujo impermeabilizante reage com os produtos químicos inertes presentes nos poros do
concreto, fechando pelo processo de cristalização fissuras estáticas de até 0,4 mm de
espessura, sem provocar outras reações descontroladas, preservando os componentes da
própria estrutura, inclusive as armaduras no que diz respeito à oxidação a partir da
neutralização e passivação. O produto impermeabilizante confere ao concreto
características de resistência química à pH de 3 a 11 em contato permanente e 2 a 12 em
contato periódico, resistindo ao ataques de substâncias químicas existentes nos meios em
que estarão em contato, de modo a proteger a estrutura de concreto. O sistema de
impermeabilização faz com que o concreto suporte pressões hidrostáticas tanto positivas
como negativas de até 7 bar, e tem características de não toxidade, não comprometendo da
potabilidade da água para armazenamento ou de lençóis freáticos, e principalmente não
ataca os componentes do concreto. Uma outra característica desse sistema é o de preservar
o aspecto visual do concreto, evitando outras reações futuras, como carbonatação e
lixiviação, devido a ação do tempo ou intempéries.

Figura 27 ‐ Aplicação do sistema cristalizante

Figura 28 ‐ Cura úmida da impermeabilização

3.3.6. Para impermeabilização do substrato de concreto e proteção anti-corrosivas contra os gases
sulfúrico biogênicos nas partes acima do nível do efluente (parte aérea e gasosa), foi feita a
aplicação de revestimento de membrana de poliuretano aplicado em acordo com a norma
NBR 15.487:2007 Membrana de Poliuretano para impermeabilização,
com
desempenadeiras sobre primer de epóxi para substratos úmidos, com espessuras médias de
4mm. (Figuras 29 e 30). Esse revestimento aplicado é elastomérico, híbrido de poliuretano
e poliuréia, isento de solventes, com 100% de sólidos em sua composição, o que oferece
alta resistência química e mecânica; foi aplicado sobre o substrato reparado, hidrojateado
com pressão efetiva de 4000 psi, limpo e seco, e sobre primer epóxi resistente à pressões de
umidades negativas e à vapores de água, para que o sistema impermeabilizante não sofresse
pressões de osmose com consequentes desplacamentos. A espessura média do revestimento
impermeabilizante foi de 5mm. Esse sistema de impermeabilização atende à norma EN
1504 - parte 2 de proteção às estruturas e à certificação REACh, que é uma legislação para
controle da entrada de produtos químicos na zona do euro, que visa a segurança ao meio
ambiente e à saúde humana por meio do Registro, Avaliação, Autorização de uso de
Substâncias Químicas - Registration, Evaluation, Authorisation of, Chemicals.

Figura 29 ‐ Aplicação da Membrana de Poliuretano

Figura 30 ‐ Membrana de poliuretano aplicada.

3.3.7. As lajes de cobertura foram impermeabilizadas com membrana de polímero acrílico em
acordo com a norma NBR 13.321:2008 - Membrana Acrílica para Impermeabilização, de
alto desempenho, aplicada sobre argamassa de regularização e isolamento térmico, que foi
executadas com adição de vermiculita em flocos finos. (Figuras 31e 32). A vermiculita foi
adicionada à argamassa de regularização com o propósito de se conseguir um isolamento
térmico e um menor peso. Após curada a argamassa de regularização foi feita a aplicação
do sistema de impermeabilização a partir da aplicação de uma primeira demão onde a
resina acrílica foi diluída com água em 50% e aplicada como pintura com auxílio de rolo e
trinchas. Após cura de seis horas do primer, foram aplicadas mais quatro demãos da resina
acrílica pura e sem diluição estruturando-se do pontos críticos de roda-pés e buzinotes com
não tecido geotêxtil; o consumo total da resina para formar a membrana flexível e
impermeável foi de 1,2 kg/m².

Figura 31 ‐ Membrana de polímero acrílica sendo aplicada Figura 32 ‐ Detalhe de acabamento junto às aberturas da
lajes para entrada nos reservatórios

3.3.8. Após realizado o teste de estanqueidade, em acordo com a NBR 9575:2010, nos lugares
onde ocorreram pontos de vazamentos pelas paredes, devido à defeitos ocultos do concreto,
em juntas de concretagens, pontos de segregação e fissuras de comportamento dinâmico,
foi feita aplicação de um sistema de injeção de espuma de poliuretano hidroativado e gel
de poliuretano flexíveis, para estancar e colmatar definitivamente os vazamentos, com os
reservatórios em plena carga. (Figura 32). O sistema de injeção utilizado é complementar
ao de impermeabilização, e visa suprir a falha de estanqueidade que a estrutura deveria dar.
A resina de injeção aplicada é flexível e tem alta fluidez; percola sob pressão em fissuras
de até 0,1mm de espessura; atende a norma EN 1504 - parte 5 e à certificação REACh. As
resinas utilizadas para as injeções são resistentes quimicamente aos ataques químicos da
água, seus vapores e ao efluente, e garantem estanqueidade à estrutura e impermeabilidade
ao reservatório. O consumo aplicado foi de 1,5 litros de resina por metro de fissura injetado

Figura 33 ‐ Sistema de injeção de espuma e gel de poliuretanos hidroativados para selamento de trincas.

3.3.9. Para as estruturas de concreto armado externas (paredes expostas ao tempo), após
executado um hidrojateamento de alta pressão efetiva de 4.000 psi, foram executados os
reparos do substrato conforme recomendações da NP EN 1504:2006 e aplicado um
revestimento impermeabilizante de proteção para as paredes com membrana acrílica
flexível segundo a NBR 13.321:2008 - Membrana Acrílica para Impermeabilização, de alto
desempenho, na cor cinza concreto, aplicadas em forma de pintura com duas demãos sobre
primer. (Figura 34). A aplicação do sistema de impermeabilização foi feira a partir da
aplicação de uma primeira demão, onde a resina acrílica foi diluída com água em 50% e
aplicada como pintura com auxílio de rolo e trinchas. Após cura de seis horas do primer,
foram aplicadas mais duas demãos da resina acrílica pura e sem diluição; o consumo total
da resina para formar a membrana flexível e impermeável foi de 0,8 kg/m. Essa
impermeabilização visou proteger o concreto contra a ação do intemperísmo e contra os
gases gerados no processo de tratamento de efluentes da ETE, em atendimento as
exigências da NBR 6118 e EN 1504 - parte 2.

Figura 34 ‐ Vista da obra concluída.

4. CONCLUSÃO
O sucesso e a durabilidade de um sistema de impermeabilização dependem fundamentalmente, da
qualidade do substrato sobre o qual ele está aplicado, portanto um correto preparo desse substrato é
imprescindível. Ocorreu nesse caso que durante a execução da obra, os critérios estabelecidos pelas
normas da ABNT NBR 14931:2004 – Execução de Estruturas de Concreto e pela norma NBR
12655:2015 - Concreto de Cimento Portland - Preparo Controle e Recebimento - Procedimentos, não
foram atendidos. A NBR 14931 foi desenvolvida priorizando a durabilidade das estruturas e foca em
cuidados na execução dos serviços, que visam o melhor desempenho da obra, respeitando as
propriedades do concreto. A referência aos padrões estabelecidos para o recebimento do concreto está
claramente definida pela norma NBR 12.6555, sendo que o atendimento aos procedimentos nela

prescritos também não foram devidamente observados nessa obra. Portanto para que o trabalho de
impermeabilização desse reservatório fosse executado com garantias de bom desempenho e
durabilidade, foi necessário fazer o preparo adequado de todos os defeitos do concreto conforme foi
relatado nesse trabalho. Salienta-se que a impermeabilidade é uma característica do material com o
qual se constrói o reservatório e/ou do material que o reveste, enquanto a estanqueidade é uma
característica da estrutura que deve oferecer condições de estabilidade, para que o sistema de
impermeabilização não se rompa.
Os reparos executados pela construtora, no concreto dos reatores da ETE, com argamassas de cimento
e areia convencionais, aplicados sobre as regiões de segregação do concreto e sobre os pontos de
armaduras expostas e de furos de amarração das formas, foram inapropriados, e em desacordo com as
técnicas de reparos de estruturas de concreto armado segundo a norma NP EN 1504:2006 - Reparos e
Proteção de Estruturas de Concreto. Esses procedimentos inadequados de reparação estrutural e/ou
superficial do concreto aceleram a degradação localizada em pontos das estruturas, o que, por sua vez,
propicia o aparecimento de manifestações patológicas de corrosões de armaduras por ficarem essas
com baixa proteção, e devido à criação de um diferencial de potencial elétrico entre o concreto da
estrutura e o reparo executado, formando uma “pilha” eletrolítica, agravados pela ação da água,
efluente, umidade e dos gases atmosféricos e do ambiente. Essa não conformidade nos serviços de
reparação do substrato compromete e diminui a vida útil do sistema de impermeabilização que for
aplicado sobre ele, pois o revestimento impermeabilizante será expulso do substrato e a estrutura
ficará exposta ao meio agressivo.
Os serviços de impermeabilização executados seguiram as premissas definidas no projeto original, em
acordo com a norma NBR 9575:2010 e complementada com os procedimentos prescritos pela norma
NP EN 1504:2006 – parte 2, para sistemas de proteção superficial das estruturas de concreto, parte 5
para sistemas de injeção, parte 8 para Controle da qualidade e avaliação da conformidade e parte 10
para aplicação de produtos e sistemas e controle da qualidade da obra; em específico foram aplicados
os procedimentos de impermeabilização em acordo com a norma NBR 15487:2007 – Membrana de
Poliuretano para Impermeabilização, para os tetos e paredes nas partes internas do reservatórios,
expostas ao vapores de água e gases sulfúricos biogênicos gerados no processo de tratamento do
efluente. As prescrições da norma NBR 13.321:2008 – Membrana Acrílica foram aplicadas para a
Impermeabilização das lajes e paredes externas aos reservatórios.
No que refere-se à aplicação dos sistemas de impermeabilização, foram seguidas as recomendações da
norma NBR 9574:2008 para Execução de Impermeabilização, que foram executadas por empresa
tecnicamente capacitadas e habilitadas
Diante da necessidade de se obter um sistema de impermeabilização eficiente e durável, realizar os
reparos das não conformidades construtivas e das manifestações patológicas que já estavam presentes
nas estruturas, foi fundamental para garantir a durabilidade dos sistemas de impermeabilização
aplicados, o que por sua vez prolonga a vida útil de operação da ETE.
Com esses procedimentos executivos adotados conseguiu-se atingir as expectativas da obra quanto à
qualidade dos serviços de impermeabilização e proteção para as estruturas de concreto armado, com
uma vida útil para o projeto de impermeabilização esperada para 20 anos, a partir das definições da
norma de desempenho NBR 15575:2013 que prevê uma vida útil para estruturas de concreto armado
expostas à ambientes agressivos de no mínimo 60 anos, e para os sistemas de impermeabilização e
proteção que deverão ter vida útil mínima de 1/3 da vida útil projetada para as estruturas, desde que
executadas as manutenções preventivas e corretivas, sempre que necessário, segundo recomendações
da norma NBR 5674:2012 Manutenção de Edifícios, Requisitos para o Sistema de Gestão de
Manutenção, que observa-se ainda que os prazos mínimos de durabilidade dessas obras deverão ser
maior que 12 anos, para os sistemas de impermeabilização manuteníveis apenas com a remoção
parcial para substituição dos revestimentos em seus pontos críticos, e aonde os sistemas de vedações
de juntas deverão receber manutenções no máximo a cada 4 anos para a substituição dos componentes
que se desgastarem.
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