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1) INTRODUÇÃO
Desde o início dos tempos, o controle do meio ambiente e a utilização de recursos em favor dos seres
humanos fez parte de nossa história evolutiva. Com o passar dos anos, novas tecnologias foram
desenvolvidas e, com isso, algumas práticas predatórias começaram a ser adotadas.
A atividade de construção foi por muito tempo estigmatizada por utilizar recursos sem racionalização,
devastando áreas para construções, prejudicando ecossistemas e atuando de forma nociva ao meio
ambiente.
No entanto, nos processos construtivos, a preservação da estrutura deve ser referenciada sempre com
vistas a sua durabilidade. Vários estudos foram desenvolvidos e focados especificamente em gestão de
métodos e custos, com o objetivo de alcançar um melhor resultado final.
Com a expansão de centros urbanos, a busca foi constante de executar novos empreendimentos para
atender a população crescente, com padrões de qualidade necessários, em espaços cada vez menores e
com o máximo de aproveitamento possível.
Porém, para máximo aproveitamento, a utilização de áreas enterradas passa a ser extremamente
necessária, não só como garagens, mas também com diversas outras finalidades, inclusive de
reservatórios para água potável.
Nessas estruturas enterradas, surge, então, a presença de lençol freático como um elemento que
oferece restrições a processos construtivos e que precisa ter uma solução técnica compatível com o
nível de agressividade que oferece a estrutura.
As especificações por padronização de materiais repetem sistemas sem o completo estudo da
adequação ao caso, não considerando o nível de lençol freático envolvido, a solução estrutural
pertinente e demais interferências.
O histórico de insucessos com alto custo de reparo, adequações de soluções inicialmente concebidas
gerou a opção por uma metodologia simplória e drenar o lençol freático ao invés de estanca-lo, Assim,
passamos a prejudicar o convívio com o meio, prejudicando esse equilibrio. De pouco adianta a
concepção de preservação do meio ambiente se não conseguimos coexistir com suas adversidades.
O legado deixado para gerações futuras com drenagens de níveis altos de lençol, carreamento de
materiais e consumo de energia através de bombeamento de água não é nada compatível com a
evolução dos conceitos de sustentabilidade.
O presente trabalho visa mostrar, de forma sucinta, as considerações das especificidades necessárias,
perdidas ao longo de processos de racionalização de construção, que quando realizadas retomem as
premissas básicas de coexistência com o meio, mantendo a boa técnica de preservação da estrutura,
tornando estas estruturas estanques.

2) PATOLOGIAS OBSERVADAS
Podemos elencar inúmeras causas de problemas constantes nas edificações. Dentre elas, citamos
prioritariamente as seguintes:

2.a)Lajes de sub pressão
2.a.1) Fissuras:
As lajes de sub pressão constituem um dos maiores índices de reclamações na assistência
técnica de obras. O grande problema consiste no aparecimento de fissuras, verificado nas fotos
1 e 2, que rompem o sistema de impermeabilização e, consequentemente, causam diversas

infiltrações. Considerando-se que os usuários finais são leigos, são reportadas várias situações
onde a estabilidade estrutural de toda a edificação é colocada em questão, causando sérios
danos à imagem da construtora.

Figura 1 ‐ Fissuras em lajes sub pressão

Figura 2 – Patologias de infiltração em fissuras

2.a.2) Juntas Frias de concretagem:
As juntas frias são trechos de emendas de concreto com diferença de idade, que apresentam
um problema também de extrema complexidade, já que demonstram fortes pontos de
infiltração. A figura 3 ilustra a situação mencionada.

2.b) Cortinas, arestas de encontro de piso e cortinas com pilares:
São inúmeras as ocorrências de infiltrações nestes pontos, principalmente por problemas
construtivos, que constituem também uma diferença de idade entre laje de piso e paredes ou
piso e pilares.
As aberturas de fissuras em cortinas também são pontos alvos de reclamações frequentes por
conta de infiltrações, conforme figura 4.

Figura 3 – Infiltração em junta fria.

Figura 4‐ Fissura em cortina.

3) IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS
Nos pontos descritos acima, ressalta-se a existência de patologias, quer por ausência de
especificidades nos projetos, adequando cada caso a sua real necessidade, quer por falhas nos métodos
executivos.

3.a) Lajes de subpressão: fissuras e juntas frias de concretagem
Regularmente, os projetos de impermeabilização de lajes de sub pressão vem sendo
direcionados como um padrão repetitivo a ser seguido. No entanto, ressalta-se que é
impossível estabelecer uma metodologia única às lajes sujeitas a lençol freático, pois assim
como o restante da estrutura, cada uma terá suas particularidades de solicitações que devem
ser atendidas.

3.a.1) Fissuras em lajes de subpressão
Muitas são as causas de seu aparecimento, mas podemos desmembrar sua causa em dois
pontos distintos: projetos e execução.
3.a.1.1) Para a concepção de projetos de estruturas enterradas devem ser considerados alguns
preceitos básicos relacionados abaixo.
Pela presença de lençol freático como meio agressor à estrutura, fica claro que, nas premissas
de dimensionamento estrutural, devem ser observadas as limitações de abertura de fissuras. Na
figura 5 podemos observar exemplo de fissuras encontradas.
Considera-se também que o posicionamento das armaduras deve ser previsto de forma a
viabilizar os bons procedimentos durante o lançamento e adensamento de concreto. A figura 7
ilustra casos de grandes concentrações de armadura, cujas dificuldades geraram sérios erros de
execução.

Figura 5‐ fissuras em lajes de subpressão

Figura 6 – Concentração de armadura.

Fato relevante que, na maioria das vezes, o construtor, no ensejo de minimizar custos, solicita
uma estrutura mais esbelta, na qual se assumem zonas tracionadas da face superior das lajes
sem limite de fissuração devido à ação do lençol freático, exercendo uma carga
uniformemente distribuída sob a laje.
Nos projetos estruturais também não ficam estabelecidos os procedimentos executivos de
forma a minimizar patologias de juntas de concretagem e demais faces de interferências em

lajes com cortinas ou pilares, sendo estabelecidos, apenas, a resistência característica (fck) e o
modulo de elasticidade.
Há algum tempo, o aumento desta resistência tem sido objetivo, confundindo-o com as visões
de melhorias de características de concreto. De fato, os concretos de alto desempenho, desde
que devidamente dosados, apresentam bem melhores de módulo de elasticidade e porosidade.
No entanto, o cálculo estrutural deve também ser considerado com de forma diferenciada,
adequado as características das curvas tensão x deformação para os concretos com fck
superiores a 40 Mpa.
Outro ponto é a questão das expectativas geradas em função de diferentes dosagens com
diversas adições ao concreto. Com certeza, toda a tecnologia de aditivos desenvolvida para
melhoria das características é de grande valia. Contudo, tais adições, por questões comerciais
em detrimento da técnica, têm sido utilizadas de forma que não estão agregando as
propriedades almejadas, e sim criando uma serie de reações adversas, que acabam por muitas
vezes em aumentar consideravelmente as fissuras de geometrias aleatórias, conhecidas com
“espinhas de peixe”, quer por conta de retração ou pelas diversas reações químicas ocorridas
durante o endurecimento do concreto. Acrescente-se a este ponto os altos índices de adições
de escoria adotados na composição dos cimentos, que muito contribuem para todas as reações
adversas observadas. É fundamental o entendimento de que concreto totalmente sem fissuras é
inatingível, visto a complexidade de todas as reações envolvidas na hidratação de cimento.
3.a.1.2) Interferência de processo construtivos
Muito pode ser concluído ao longo de observações durante os processos executivos. Podemos,
em uma cronologia executiva, listar os seguintes pontos como fundamentais:
i.

Definição de dosagem de concreto, incluindo estudo de reações de aditivos e tipos de
cimento, ou composição utilizados, com determinação de teor de saturação de
aditivos, determinando todos os materiais que serão utilizados. Cabe ressaltar que
diferentes marcas de cimento podem ter diferentes interações com os aditivos de
diferentes fabricantes.. Não pode deixar de ser observado que estas lajes, por
apresentarem grandes espessuras, devem prever nos seus processos de dosagem,
utilização de gelo e redução de fator água/material cimentício, além de aditivos
plastificantes. Desta forma, se o estudo for realizado de forma a pré selecionar
materiais, não caberá à obra mudança pela sazonalidade de materiais;

ii.

Verificação isenta da plasticidade de concreto fresco, com ações devidas no que tange
ao teste de abatimento realizado antes de seu lançamento. Por vezes, verificam-se
adequações para uso, adicionando-se mais água do que previsto ou pior: esperando
algum tempo para que o material cimentício tenha iniciado seus processos reativos,
para que o resultado do abatimento possa ser apresentado dentro da sua faixa de
variação admissível;

iii.

Definição de planos de concretagem em função da extensão da laje e a forma como
preparar estas emendas. Atualmente, podemos contar com recursos de alta
performance para emendas de concreto, como resinas epoxidicas, fitas hidro
expansivas e outros. No entanto, pouco vale utilizar processos aprimorados de emenda
de concretos com diferentes idades se não são tomadas algumas ações básicas, como
limpeza da camada superficial desagregada, lavagem superficial e retirada de resto de
formas ou telas metálicas remanescentes da etapa anterior. A figura 7 apresenta caso
onde se verificou resto de forma remanescente entre concretagem diferentes. Outro
ponto pouco observado é a necessidade de interrupção da armadura para que seja
realizada uma emenda por transpasse nesta área. É comum as obras executarem as
etapas de concretagem. Porém, com as barras contínuas, que são submetidas a retração
volumétrica de um encontro de duas fases diferentes, os problemas são maximizados
nas juntas frias;

Figura 7 ‐ Junta de concretagem com resto de forma.

iv.

São frequentes os casos onde as obras não fazem planejamento especifico para
concretagem das lajes de sub pressão e, principalmente em seus trechos finais,
pressionados pelo cronograma de obra, são alvos de pouca atenção e muitos
problemas futuros;

v.

Posicionamento errado da armadura também é frequente pela falta de base adequada.
Com a movimentação da concretagem, as barras saem da posição de trabalho prevista
em projeto e, com isso, deixam de ter sua atuação necessária na região tracionada,
quando imposta pelo lençol freático;

vi.

Lançamento de concreto com dificuldades por diversos fatores: pequeno espaçamento
entre armaduras e presença de água, mesmo em casos onde há sistema de
rebaixamento ativado;

vii.

Os cuidados com a cura também são negligenciados, considerando que, em muitos
casos, as lajes de sub pressão apresentam espessuras superiores a 0,20m, com
dosagens de concreto em que o fator a/mc ( água / material cimentício) chega a 0,50.
Teremos, então, uma elevação na temperatura por conta do calor de hidratação que,
quando resfriado, também deixará a estrutura mais suscetível ao aparecimento de
fissuras;
Vale ainda ressaltar que, dependendo das espessuras de lajes, as camadas superficiais
tem seu processo de hidratação mais rápido que as camadas internas. Desta forma, é
comum verificar o aparecimento de fissuras mesmo após decorridos alguns meses de
concretagem.

3.b) Cortinas, arestas de encontro de piso x cortinas e piso x pilares
Nesta situação, cabe relacionar as consequências que as diferentes concepções de projetos podem
gerar nos processos construtivos, de forma a ser de fundamental relevância para obtenção de
estanqueidade.
3.b.1) Cortinas
As premissas de propriedades mecânicas, dentre elas, a resistência característica, devem ser bem
analisadas. A utilização trivializada de concretos com altas resistências, lançados em uma forma

de parede, totalmente fechados, com fator água/ material cimenticio (a/mc) nos padrões de
dosagem usuais entre 0,40 e 0,50, tende a gerar um alto calor de hidratação, ocasionando fissuras
verticais e com espaçamento regular.
As cortinas são executadas como contenção definitiva de terreno e também estarão sujeitas ao
lençol freático. Em etapa preliminar, salvo as situações onde são adotadas as paredes diafragma,
são necessárias, para sua construção, contenções provisórias que, por vezes como perfis metálicos
ou estacas prancha, que ficam incorporadas ao maciço estrutural, ocasionando pontos falhos de
concretagem com pequeno cobrimentos de concreto.
Podem ser relacionadas situações específicas que demandam atenção em função de diferentes
processos construtivos da seguinte forma:
i.
Concreto Convencional
Para cortinas em concreto convencional, dependendo do tipo de contenção periférica e
afastamento de vizinhança, são previstos com alguma frequência tratamentos na face externa,
submetida a pressão positiva, ou seja, antes de re aterro. Mesmo assim, cabe ressaltar que
apesar deste cuidado, a parte referente à junta de concretagem entre piso e parede, assim como
o próprio piso ficam desprotegidas, por conta do limite da estrutura ou escavação.
No aspecto executivo, é importante considerar as questões quanto ao fechamento dos painéis
de forma, lançamento e adensamento.
Para formas têm sido muito utilizados os travamentos com haste metálica rosqueada, que
ficam revestidos por tubos plásticos para facilitar a desforma. É indispensável mencionar que,
após a retirada de todas as formas, o vazio deixado pelo tubo plástico é ponto vulnerável e que
ocasiona diversos problemas em presença de lençol freático.
O lançamento de concreto deve ser cauteloso, com atenção a sua altura máxima, evitando-se a
segregação, principalmente nas regiões mais próximas da laje.
O adensamento de concreto em interior de cortinas sempre fica muito deficiente se não há
utilização de formas vibratórias, que podem fazê-lo com maior eficácia do que os vibradores
de agulha. Com frequência, são verificados casos de objetos que caem dentro das formas e ali
permanecem para até sua constatação, após a concretagem. Nas figura 8 está demonstrando
caso onde foi encontrado um rolo de arame, utilizado por armador na parte interna da cortina.

Figura 8‐ Rolo de arame dentro da cortina.

ii.
Paredes Diafragma
As paredes diafragma, na concepção de projeto, consistem em uma a das soluções mais
interessantes para obras de engenharia. já que visam, simultaneamente, realizar uma contenção
definitiva e acelerar o processo construtivo, de forma que a obra possa ser executada
verticalmente em dois sentidos. Nesta interpretação, ela representa ainda uma grande barreira
pelas espessuras de parede, que deveriam oferecer mais dificuldade à percolação de água no
concreto.
No entanto, por conta de seu processo executivo, é um tipo de estrutura que oferece um dos
maiores níveis de dificuldade para obtenção de estanqueidade. As patologias são diversas, não
só nas lamelas, por trechos de concreto que não ocupam todo o espaço preenchido
anteriormente pela lama tixotrópica, mas também nas suas próprias emendas, que podem,
dependendo das condições de execução, apresentar fendas visíveis, conforme figuras 9.
É comum neste tipo de paredes a previsão em projeto de uma canaleta captando todas as
infiltrações e escoando-as para uma caixa de águas servidas. Ora, a manutenção desse sistema
de drenagem constante é consequência de uma falta de mérito de todas as técnicas possíveis de
vedação das estruturas.

Figura 9 ‐ fissuras e espaços de emenda de lamelas.

São fundamentais os cuidados de retirada de todo o material residual que impregna a
superfície, deixando visível o concreto são. A figura 10 ilustra as condições encontradas de
obras. Nenhum tratamento de impermeabilização, como cimentos especiais cristalizantes ou
resinas, terão comportamento satisfatório se aplicados sobre superfície com resíduos de
terreno e simplesmente lavados com jatos pressurizados de água. Existe uma resistência neste
sentido que, por conta da utilização de chapa espelho para melhor acabamento superficial, pois
leva-se a crer que o concreto está completamente coeso, compacto e acabado, necessitando
apenas ser escovado manualmente. As condições de falhas, visualizadas na figura 11 que são
encontradas internamente após a remoção de camadas superficiais são surpreendentes. Esses
cuidados serão fundamentais também para a questão de encontro das paredes com lajes, onde
a superfície completamente limpa poderá receber uma boa ponte de aderência com resinas ou
fitas hidro expansivas.

Figura 10‐ Aspecto superficial de paredes.

Figura 11‐ Vazios encontrados em paredes.

Cabe lembrar que estas contenções estão ligadas a processos construtivos elaborados, com
grandes níveis de escavações, e utilizam de tirantes que acabam por conduzir também
infiltrações para o interior da edificação.
Nesse caso, já que é previamente executada à laje de sub pressão, gera-se a necessidade de seu
engastamento na parede, perfurando-a para entrada da armadura correspondente. Constata-se
situações de falta de utilização de produtos apropriados de base de resinas epoxidicas
fundamentais na vedação de forma a garantir o total preenchimento da perfuração, gerando a
incidência de pontos vulneráveis entre o furo e a armadura posicionada, que gera um veio de
percolação que incidirá na aresta entre piso e parede. A necessidade de tomar estes cuidados
em todas as situações, inclusive em lajes dos níveis superiores de subsolos se os
engastamentos forem em profundidade de incidência de lençol freático.
iii.
Estacas justapostas ou estacas secantes.
A execução de paredes em estacas justapostas ou secantes também visa oferecer uma solução
de contenção e base para uma cortina definitiva. Estes sistemas sem a presença de lençol
freático têm registros históricos de representar uma boa solução para um processo construtivo
mais rápido. No entanto, sua utilização em áreas sujeitas a lençol freático tende a ser
extremamente preocupante para obtenção de estanqueidade.
Evidentemente que, para efeitos de dimensionamento, as estacas estão preparadas para receber
a carga proveniente do terreno contido, sendo na condição saturada ou seca. Entretanto, na
presença de lençol para aplicação de impermeabilização, necessita-se de uma base adequada.
Nos projetos vivenciados, verifica-se a utilização de uma tela soldada, presa superficialmente
à armadura das estacas e com aplicação de capeamento de concreto, projetado ou não.
Obviamente, nos conceitos de utilização de superfície interna como base, sendo a
impermeabilização submetida à pressão negativa, conta-se com um dimensionamento
estrutural com a menor abertura possível de fissuras, aplicando-a sobre a estrutura diretamente
e não sobre capeamento. Assim, fica notório que a adoção deste processo tende a apresentar
graves patologias. Este tipo de solução de contenção deve ser relacionado impermeabilização
na face de pressão positiva.
3.b.2) Arestas de encontros de pisos e cortinas
Os encontros entre piso e cortinas, para premissas de projeto, são tratados sem a observação de sua
dificuldade construtiva. Estas regiões tem grande concentração de armadura, cujo posicionamento
é muito importante para atendimento ao modelo de engastamento previsto.

Até algum tempo atrás, era considerado de boa técnica a concretagem de piso e arranque da parede
em uma só etapa. Essa prática caiu em desuso e, com isso, as patologias provenientes de tais
situações foram mais frequentes. As juntas frias ficaram em uma posição crítica e têm
consequências provenientes de todas as etapas da execução das cortinas, como fechamento da
forma, limpeza, falta de ponte de aderência para emenda de concreto endurecido e fresco,
lançamento e adensamento de concreto.
De uma forma assustadora, quando são executadas as preparações de base para receber os sistemas
de impermeabilização, são surpreendentes as falhas visualizadas nestas regiões com restos de
forma, grandes vazios.
Mais uma vez, são de grande valia processos que visam a utilização de fitas hidro expansivas,
pontes de aderência compatibilizados com os processos da obra, com a supervisão necessária.
3.b.3) Arestas de encontros de pisos e pilares
São comuns as patologias nas arestas entre piso e pilares. Algumas especificações de obras
concebem a execução de impermeabilização em pilares até o teto.
Nesse ponto, distingue-se a situação cabível ao modelo estrutural e a real execução de obra. Para
modelo estrutural, temos que os pilares do nível inferior, são os arranques da estrutura a partir de
um elemento de fundação. Assim, a espera da armadura para arranque do pilar vem a partir do seu
correto posicionamento na concretagem do elemento de fundação abaixo. Da mesma forma, para
efeito de otimização de cotas de trabalho de escavação, as armaduras do topo dos blocos de
coroamento, provenientes das fundações indiretas e até das vigas baldrame estão inseridas na
espessura da laje de subpressão. Os problemas executivos destas premissas são novamente
observados: juntas frias de concretagem, posicionamento correto de armadura para lançamento e
adensamento de concreto.
Para efeito executivo, normalmente a obra opta por realizar a concretagem do topo dos elementos
em conjunto com a laje. Com adoção deste processo, as partes superiores dos blocos e das vigas
baldrames ficam com uma espera para concretagem em conjunto, tornando indispensável um
cuidado extraordinário na junta de concretagem, pois estas regiões passam a ter grandes extensões.
Cabe lembrar que o modelo estrutural adotado é monolítico e não concebe juntas entre camadas
em sua execução.

4) CONCEPÇÃO DE SOLUÇÃO PARA ESTRUTURAS ENTERRADAS
Para concepção do projeto estrutural, os pontos de partida são as cargas impostas à estruturas, que
incluem as considerações de lençol freático, terreno a ser contido, proximidades de vizinhança e
basicamente o processo construtivo que deve ser adotado, visando o atendimento ao cronograma e a
estabilidade de toda a região adjacente a obra. O processo de impermeabilização tem sido considerado
como um complemento, e então buscando o melhor sistema possível adaptado as demais condições da
obra, ou partindo para um sistema de drenagem.
Os sistemas de impermeabilização para atender os diversos problemas relacionados estarão
comprometidos se não partirem da premissa que o sistema para obtenção de estanqueidade é parte
integrante da infra estrutura da obra.
Contenções provisórias e rebaixamento de lençol freático podem chegar a assumir custos altos além do
previsto, dependendo de processos adotados, incluindo os problemas que podem ser gerados a
vizinhança.
Assim, as considerações básicas são de forma sequencial, incluindo a obtenção de estanqueidade
seriam:
i.

Estudo detalhado de nível de influencia de agua no subsolo, com as considerações de
sazonalidades em função de chuvas, marés, veios artesianos e demais variáveis possíveis.
ii. Verificação dos processos construtivos de fundações, contenções e laje de subpressão,
estudando as viabilidades de rebaixamento, tempo previsto para sua permanência e
planejamento de sua retirada.
iii. Compatibilização junto com setor de projetos de formas possíveis de vedar a estrutura, se será
sob pressão positiva, negativa ou de modo simultâneo.

iv. Retificar ou ratificar processos em função das interfaces encontradas.
v. Definir materiais e sistemas compatíveis com a obra, suas características e processos.
Dependendo da forma construtiva, e das condições de trabalho, alguns sistemas
apresentam condições de melhor a aplicabilidade que outros.
Com atenção aos diversos sistemas existentes no mercado, deparamo-nos com aqueles que atendem a
pressão positiva e a pressão negativa, a saber:

4.1) Sistemas de pressão positiva.
Sua utilização tende a ocorrer de forma mais similar ao relacionado nos itens i à v acima,
excetuando-se por considerações ainda deficientes no estudo do subsolo e por interferências
do processo executivo. No Brasil há um grande preconceito para utilização destas
metodologias, a despeito do que acontece em outros países. A desvantagem normalmente
alegada é que a obra tem que destinar um tempo executivo de impermeabilização antes da
estrutura e que sua manutenção seria inviável. No entanto, por prazo final a obra tende a
ganhar tempo, sem protelar um problema que pode estender-se anos em assistência técnica.
Esses casos, apesar da existência de soluções de outros tipos de membranas destacamos os
materiais:
4.1.a) Mantas asfálticas e membranas de PEAD aplicados sobre concreto magro, flutuantes em
relação a laje de sub pressão e aderidos em cortinas externamente.
4.1.b) Membranas especiais de PEAD com gel adesão ao concreto, formando uma barreira
impermeável e totalmente aderida ao substrato, ilustrado na figura 12(a) (b) . Este sistema, por
conta de sua adesão, evita que eventuais perfurações de sistema gerem extensão de infiltração,
tendo eficácia comprovada.

Figuras 12(a) e (b) – Aplicação de membrana PEAD sob laje e sobre estaca prancha.

4.2) Sistemas de pressão negativa.
Sua utilização é mais difundida por acreditar-se que pode ser eficiente, menos impactante ao
cronograma da obra e de melhor custo. De fato, o sucesso do emprego de tal metodologia está
intimamente relacionado às ações preventivas que devem ser tomadas visando eliminar as
patologias descritas no item 3. Os sistemas utilizados em pressão negativa apresentam
nenhuma ou pouca flexibilidade. A sua aplicação é essencialmente nas regiões das fibras
tracionadas, quer pelo empuxo gerado pelo lençol freático ou pela contenção do terreno

vizinho. Inicialmente, deve ser verificada a necessidade da obra em desativar rebaixamento.
O mesmo deve ser feito paulatinamente, evitando a que a estrutura seja submetida a um
carregamento de forma brusca. Podemos verificar as seguintes situações apresentadas em
campo, com os principais sistemas adotados:
4.2.a) Resinas epoxidicas:
Dependem da cura prévia do concreto do substrato e não podem ser utilizadas com a
base saturada. O rebaixamento deve permanecer ativado por todo o processo, pois a
condição de sua depende do estado de saturação da superfície para sua aplicação. Para
casos onde a finalização da estrutura enterrada foi de forma confinada, é importante
promover grande circulação de ar ao ambiente para melhorar a condição de trabalho
por conta de odores e evitando o umedecimento das cortinas por condensação. Parades
diafragma tendem a reter muita umidade por conta de seu processo construtivo, o que
dificulta a obtenção de base para aplicação de material, causando morosidade no
processo executivo e consequentemente para desativação do sistema de rebaixamento
de lençol freático. Na figura 13 podem ser observadas as condições iniciais
inicialmente encontradas.
4.2.b) Sistemas de cimentos especiais - cristalizantes:
Estes sistemas visam obturar a porosidade superficial do concreto. Apesar de
diferentes fabricantes, o conceito permanece de favorecer a sua utilização em locais
mais úmidos. Muitos destes produtos visam sua mistura no concreto fresco, outros na
superfície já curada, com tratamento prévio do concreto. Para os casos de adição no
concreto é fundamental não deixar de estudar a via método de modelagem especifica
as reações com outras adições do concreto.

Figura 14 ‐ Condições de superfície saturada.

4.2.c) Argamassa impermeável:
Este sistema foi um dos primeiros normatizados no Brasil pela antiga NB 279,
recentemente revisada. O sistema trata-se de uma argamassa manipulada com aditivo
impermeabilizante. A grande dificuldade deste sistema era atribuída a questão da mão
de obra artesanal de sua execução. Hoje, apesar de ainda ser praticada em alguns casos
com sucesso, sua dificuldade não persiste somente na mão de obra, mas também na
obtenção do tipo de cimento, sem escoria, apropriado para que as reações de
hidratação sejam obtidas.

4.2.d) Sistemas de correções por injeções de compostos de poliuretano:
Tratam-se de sistemas complementares que inicialmente deveriam ser destinados a
correções de pontos crônicos de aberturas de fissuras ou de jorros de água. Para tanto,
devemos procurar este recurso em pontos específicos. O custo deste processo é
oneroso. No entanto, face as inúmeras patologias de reparos e por adoção de processos
genéricos, sua utilização tem sido em larga escala. Muitas são as situações onde a
incidência de fissuras é tamanha que a correção atinge grande extensão de área,
conforme verificamos na figura 15.

Figura 15‐ Trecho de recuperação de fissuras com injeção

5) Conclusão
Para obter a estanqueidade de uma estrutura enterrada, precisamos prioritariamente entender que não
existe uma processo único e especifico para atendimento aos diversos casos de engenharia. As
soluções devem ser destacadas tal qual o estudo especifico de cada caso.
Apesar de diretriz de tecnologia e desenvolvimentos de materiais de vanguarda, a despeito de todas as
opções possíveis que pouco são praticadas no Brasil, estamos adotando a solução de drenar água de
lençol, gastar energia com bombeamento de forma continua e legando as próximas gerações um ônus
imenso para sua manutenção e para o meio, além de problemas circunvizinhos de dimensões não
totalmente identificadas.
Soluções a serem adotadas constituem a utilização dos processos de impermeabilização de forma a
atender a pontos básicos, a saber:
i.

O projeto de sistema de impermeabilização deve ter sua metodologia especificada e
viabilizada em conjunto com de metodologia estrutural que contempla a execução da parte
enterrada, analisando-se as devidas interfaces com a disponibilização de rebaixamento ou
não de lençol freático durante o processo executivo;
ii. Determinação do processo que melhor atende a necessidade de prazo e relação custo x
beneficio, verificando se o tratamento ocorrerá em pressão negativa ou positiva.
iii. Para situações onde é viável o tratamento em pressão positiva, ou seja, envolvendo-se a
estrutura com sistemas de impermeabilização, como mantas PEAD ou asfálticas, sua
execução tem que ser prevista em fases anteriores a estrutura sob lajes de sub pressão e
para cortinas a sua execução fica condicionada a solução de contenção periférica adotada
no caso especifico pela obra.

iv. Para situações de tratamentos em pressões negativas, as soluções adotadas usualmente são os
cristalizantes, cimentos poliméricos e resinas epoxidicas. Devem ser consideradas as
questões pertinentes ao dimensionamento estrutural contemplando a menor abertura de
fissuras possível, além de todos os cuidados na dosagem e no processo executivo para
evitar as patologias descritas ao longo deste trabalho.
v. Ressalta-se que a solução com injeções de compostos de poliuretano são tratamentos que
podem ser adotados como soluções pontuais corretivas em casos críticos e não como um
tratamento genérico para uma superfície fissurada como um todo.
O dimensionamento correto do problema faz parte da solução. Ao facear o tratamento de áreas
enterradas como sistema que resolve os problemas criados com patologias, opta-se pelo risco do pior
custo dentro de um empreendimento: aquele que é imprevisto. Para podermos tomar ações efetivas e
competentes como solução a análise e ponderação de todas as variáveis para obtenção de uma
estrutura estanque e consequentemente preservada.
Afinal, não podemos na era atual, com toda tecnologia conviver com áreas enterradas que
assemelham-se a cavernas pré -históricas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRFICAS:

BRITES, Carlos; HELENE, Paulo; BUENO, Suely e PACHECO, Jessica. Estanqueidade em lajes
de subpressão. Caso MIS – RJ. Anais do 55ºCongresso Brasileiro de Concreto. Ibracon
MEHTA, P Kumar e MONTEIRO, Paulo. Concreto, Microestrutura e Propriedade Materiais. 2
ed. São Paulo: Ibracon, 2014.
PINTO, Cesar. Causas Frequentes de Insucessos na “materialização” de subsolos estanques no que
se refere à estabilidade da estrutura como substrato adequado para receber impermeabilização.
3ºCiclo de palestras – Sinduscon Rio/ AEI, 2012.
ZUBELLI GUIMARÃES, JP. Notas de aula de disciplina de Construção Civil I, PUC –Rio.

Agradecimentos
Para minha família pelo carinho e suporte em todos os momentos da minha vida.

