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“Existem muitas hipóteses em ciência que 

estão erradas. Isso é perfeitamente 

aceitável, elas são a abertura para achar 

as que estão certas.” (Carl Sagan) 



 

 

RESUMO 

 

O ambiente subterrâneo torna as estruturas de concreto mais suscetíveis à ação da 

água, pois os ciclos de variações climáticas afetam as flutuações de nível do lençol 

freático, e a exploração da água subterrânea também afeta o caminhamento da 

água dos lençóis, assim o controle das infiltrações se torna mais difícil, fazendo-se 

necessário o uso de métodos especiais para tratamento desta patologia. A água se 

infiltra na estrutura por mecanismos de permeabilidade, facilitada pela porosidade do 

concreto e pela propagação de microfissuras e interconexões entre elas. A infiltração 

de água é a causa mais comum de deterioração de estruturas subterrâneas, 

podendo ainda acarretar outras manifestações patológicas, como lixiviações, 

ataques por sulfatos e cloretos, corrosão das armaduras, etc., afetando a 

durabilidade da estrutura de concreto, que altera suas propriedades físicas e 

químicas ao longo do tempo, em virtude das características dos seus componentes 

e das respostas às agressões do meio ambiente. Existem diversas formas de 

tratamento das infiltrações em estruturas subterrâneas, tais como injeções químicas 

e aplicação de materiais cristalizantes, e a escolha do método mais adequado para o 

tratamento deve levar em consideração fatores como o acesso à estrutura, os 

fenômenos que podem ter mudado o ambiente, a fonte de água que pode ter 

causado aumento da pressão contra a estrutura subterrânea e os materiais 

adequados que responderão aos requisitos de desempenho da estrutura. São 

exemplificados neste trabalho, casos de tratamento de infiltrações em estruturas de 

concreto subterrâneas, com injeção de resinas para estancamento de infiltrações em 

túneis e estações de Metrô de São Paulo. É importante o acompanhamento após os 

tratamentos das infiltrações nas estruturas, com utilização de vistorias, registros 

fotográficos, cadastramentos gráficos e demais ferramentas que possam dar 

condições futuras de avaliação da eficácia do processo e controle da situação dos 

pontos de infiltração. 

 

Palavras-chave: infiltrações, patologias do concreto, estruturas subterrâneas, 
tratamentos, injeções 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The subterranean environment makes concrete structures more susceptible to the 

water action, so the cycles of climatic variations affect the groundwater level 

fluctuations, and the groundwater exploitation also affects the water way from 

groundwater, so the infiltration control becomes more difficult, it becomes necessary 

to use special methods to treat this pathology. The water seeps into the structure by 

permeability mechanisms, facilitated by the concrete porosity and the microcracks 

propagation and interconnections between them. Water infiltration is the most 

common deterioration cause of underground structures and may also lead to other 

pathologies, such as leaching, attack by sulfates and chlorides, reinforcement 

corrosion, etc.., Affecting the concrete structure durability, which modifies its physical 

and chemical properties over time, due to the characteristics of its components and 

the responses to environmental challenges. There are several ways of dealing with 

leaks in underground structures, such as chemical injections and materials 

crystallizing application, and choose the most appropriate method of treatment 

should take into consideration factors such as access to the structure, the 

phenomena that may have changed the environment, the water source that may 

have caused increased pressure against the subterranean structure and suitable 

materials that respond to the performance requirements of the structure. It is 

described in this paper, treatment of infiltrations cases examples in concrete 

structures underground, with resins injection for leaks stagnation in tunnels and 

subway stations in Sao Paulo. It is important the following after infiltration treatment 

structures, using surveys, photographs, graphics registrations and other tools that 

can provide future conditions to evaluate the process and control effectiveness 

situation of the infiltration points. 

 

Keywords: infiltrations, concrete’s pathologies, underground structures, treatments, 
injections 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para o caso de estruturas de concreto subterrâneas, que são suscetíveis aos 

efeitos de contato com a água presente no solo, devem ser aliados cuidados 

especiais na fase de projeto, como escolha dos métodos construtivos e materiais 

adequados, para que não seja comprometido o desempenho da estrutura, por ação 

da degradação causada pela água de infiltrações.  

Em grande número de casos, as infiltrações ocorrem por deficiências no 

sistema de impermeabilização da estrutura de concreto, ou por patologias como 

fissuras e trincas, e também em razão da própria permeabilidade do concreto por 

meio dos poros que podem existir no concreto, e que facilitam a penetração de 

água. Quando a estrutura de concreto é subterrânea, encontra-se maior dificuldade 

de conhecimento da origem da água de infiltração, necessitando em alguns casos, 

de tratamentos por longos períodos e várias tentativas, até que se consiga estancar 

a estrutura. 

As infiltrações de água são a causa mais comum de degradações das 

estruturas, podendo causar vários tipos de patologias e alterar o desempenho das 

estruturas de concreto. Existem diversos métodos de tratamento de infiltrações em 

estruturas de concreto, e alguns mais apropriados para quando a estrutura é 

subterrânea. É importante o conhecimento do mecanismo de ação da infiltração e 

suas formas de tratamento, para que se possa tratar uma estrutura de concreto 

sofrida de patologias causadas pela presença da água, e assim protegê-la contra 

sua deterioração e comprometimento da vida útil. A garantia de durabilidade da 

estrutura é proporcionada pela sua manutenção constante, com vistorias e 

acompanhamento da situação após tratamentos, para que seja possível a tomada 

de providências técnicas de recuperação a tempo de se manter a integridade e 

segurança da estrutura.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Estudar a atuação das infiltrações em estruturas de concreto subterrâneas. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

Estudar os mecanismos de infiltração de água nas estruturas de concreto 

subterrâneas; os danos causados por esta ação; e os métodos existentes para o 

tratamento dessa patologia. 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa contém a união de revisão bibliográfica com estudos de casos, 

mediante três etapas: 

a) Revisão bibliográfica: fundamentação teórica tomando como base a ação 

da água de infiltração, com seus mecanismos de penetração na estrutura 

de concreto, os danos que causam ao sistema e os métodos e materiais 

adequados para tratamento dessa patologia; 

b) Estudos de caso: exemplos de caso da patologia de infiltrações em túneis e 

estações de Metrô, por meio de pesquisa bibliográfica e observações 

próprias proporcionadas pela atuação no trabalho de acompanhamento de 

obras; 

c) Conclusões: idéias conclusivas baseadas em todo o trabalho de pesquisa, 

com vistas à análise das infiltrações e dos métodos atuais de correção 

dessa manifestação patológica e as perspectivas futuras para sua 

prevenção. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção faz revisão bibliográfica sobre os conceitos de mecanismo de 

infiltração de água nas estruturas de concreto, sobre a degradação que causa nas 

estruturas e sobre as formas de tratamento desta manifestação patológica.  

 

2.1 INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA ESTRUTURA DE CONCRETO 

 

As estruturas de concreto subterrâneas estão submetidas às constantes 

variações do meio em que estão inseridas, podendo ter como resposta a ocorrência 

de fissuras, com ou sem fluxo de água; e a infiltração de água proveniente do solo 

nas estruturas enterradas é normalmente facilitada por descontinuidades da 

estrutura, que podem ser fissuras, trincas, falhas de impermeabilização (mantas ou 

elementos de vedação), falhas nas juntas entre estruturas, juntas de concretagem, 

interfaces entre estruturas, porosidade excessiva do concreto, caminhos propiciados 

por elementos embutidos e transpassantes na estrutura de concreto, como 

exemplos, perfis metálicos, tubulações, drenos, etc., e após a entrada da água, as 

infiltrações apresentam-se na forma de umidade superficial, gotejamentos ou fluxos 

ininterruptos. 

A água de infiltração surge da combinação de vários elementos ambientais e 

mecânicos da estrutura de concreto (KUEN OH, 2008). 

O ambiente subterrâneo faz torna as estruturas de concreto mais suscetíveis 

à ação da água, pois ela tem caminhamento influenciado pelas constantes variações 

do lençol freático. 

Para Cesnulevicius (2011), os ciclos de variações climáticas afetam as 

flutuações de nível do lençol freático, e a exploração da água subterrânea também 

afeta o caminhamento da água dos lençóis. 

Para Shuaib et al. (2009), os túneis podem desenvolver vazamentos em razão 

da inadequada conexão da junta, a construção abaixo do padrão de projeto, e a 

deterioração do revestimento impermeável. A maioria dos túneis é projetada com 

mecanismos de drenagem em torno do exterior de sua estrutura ou embutidos nas 

articulações, porém como os padrões de fluxo de água do solo mudam com o tempo 

em razão do acúmulo de efeitos de fundações de edifícios circundantes e drenos 

entupidos com sedimento, e a água é obrigada a encontrar seu caminho para dentro 
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do túnel por meio de juntas ou fissuras estruturais; e também, um túnel que é 

projetado para ser acima do lençol freático, pode ser submetido a forças 

hidrostáticas as quais seja incapaz de resistir e, posteriormente, a infiltração de água 

se torna um problema. 

Para Nepomuceno (2005), a degradação das estruturas de concreto se dá 

pela penetração de substâncias na forma de gases, vapores e líquidos por meio dos 

poros e fissuras; e a umidade e concentração de substâncias presentes são fatores 

importantes na interação entre o meio ambiente e o concreto, sendo a velocidade 

dessa interação um elemento relevante na determinação do período de tempo em 

que a estrutura manterá suas características mínimas de segurança, funcionalidade 

e estética estabelecidos na sua vida útil. Nesse sentido, o autor destaca que as 

substâncias agressivas, tanto para o concreto como para as armaduras, penetram 

pela rede de poros da microestrutura do concreto e entre as diversas substâncias 

que podem comprometer a durabilidade das estruturas de concreto, destacam-se a 

água, pura ou com íons dissolvidos, e as forças impulsoras do transporte da água e 

das substâncias nela dissolvidas podem ser a diferença de concentração, de 

pressão, de temperatura e a sucção capilar. 

Para Sato e Agopyan (2001), o transporte de agentes agressivos para o 

interior do concreto se dá especialmente por mecanismos de absorção capilar, 

permeabilidade e difusão, podendo ainda ocorrer migração iônica no caso da 

penetração de cloretos. A taxa de transporte de agentes agressivos por meio da 

absorção e permeabilidade é governada pela taxa de penetração de água, pois 

somente mediante a umidade é que os agentes são transportados para o interior do 

concreto. Os autores ainda destacam que a porosidade do concreto pode influenciar 

no transporte de água, e quanto maiores os poros e maior a sua concentração, o 

transporte de água se dá com mais facilidade e mais velocidade, influenciado 

também pela conectividade entre os poros. Ainda segundo os autores, quando o 

concreto está em contato com a água, o mecanismo de penetração por capilaridade 

deve prevalecer apenas nas camadas superficiais, que apresentam poros abertos e 

conectados, a partir da interrupção no escoamento do líquido, o transporte ocorre 

somente por difusão até que, por adsorção e condensação de vapor difundido, seja 

formada nova continuidade de líquido. 

A permeabilidade para Nepomuceno (2005), é o fluxo de um fluido em razão 

de diferentes pressões, e a pressão pode ser expressa em virtude da altura de 
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coluna d’água; em concreto não saturado, a permeabilidade do fluido depende do 

grau de saturação dos poros. 

Para Mehta e Monteiro (2008), o concreto é um material com numerosas 

microfissuras e a propagação dessas microfissuras estabelece as interconexões que 

se tornam favoráveis à permeabilidade da água. Esses autores acreditam que é 

possível obter um ganho substancial de durabilidade no concreto evitando-se a 

perda de estanqueidade durante a vida útil por meio do crescimento de 

microfissuras. 

Ainda para esses autores, a água é capaz de permear por microporos e as 

forças de atração na superfície dos poros são suficientemente fortes para romper a 

tensão superficial da água e orientar as moléculas para uma estrutura ordenada, e 

essa água orientada sendo menos densa que a água livre, necessitará de mais 

espaço, tendendo a causar expansão.  

Uma das preocupações nos projetos de engenharia para impermeabilização 

de obras subterrâneas, como túneis, é a questão a infiltração da água, originada da 

percolação vertical meteórica ou lateralmente do lençol freático. Para o caso 

especifico de infiltrações por águas subterrâneas, até pouco tempo utilizava-se como 

forma de revestimento das paredes, um concreto projetado diretamente sobre o 

maciço rochoso, que apesar de ter baixa permeabilidade, por si só, não consegue 

controlar toda a entrada da água, permitindo infiltrações e umidades gerando 

gotejamento, dentre outros danos (CASTRO et al., 2011). 

A água que infiltra em estruturas de concreto subterrâneas sofre menos 

variações de temperatura do que a exposta, assim essa água tende a permanecer 

por mais tempo se infiltrando na estrutura, pois não sofre ação de evaporação. 

2.2 DANOS CAUSADOS PELA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NAS ESTRUTURAS 

A infiltração de água afeta a durabilidade da estrutura de concreto, pois 

permite o crescimento da sua deterioração, sendo um agente transportador de 

elementos físicos e químicos que podem reagir trazendo efeitos de degradação. 

A NBR 6118:2004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) 

classifica a durabilidade como um dos requisitos de qualidade da estrutura, aliada à 

sua capacidade resistente e desempenho em serviço. A norma define durabilidade 

como a capacidade de a estrutura resistir às influências ambientais previstas e 
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definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural e o contratante, no início dos 

trabalhos de elaboração do projeto. Esta norma ainda apresenta diretrizes para 

durabilidade das estruturas de concreto, relativas aos principais mecanismos de 

degradação, com classificação do ambiente no qual a estrutura está inserida. 

Para Andrade (2005), o concreto possui excelente durabilidade e apesar da 

qualidade, agentes naturais interagem provocando o envelhecimento, a perda 

progressiva de desempenho, e as causas da deterioração do concreto são 

conseqüências da ação desses agentes; e a água participa como agente da 

deterioração em quase todos os mecanismos de degradação do concreto. 

Moléculas de água são muito pequenas e conseguem penetrar em cavidades 

ou poros extremamente finos. Como solvente, a água se destaca por sua 

capacidade de dissolver muito mais substâncias do que qualquer outro líquido 

conhecido. Essa propriedade justifica a presença de muitos íons e gases em 

algumas águas, que, por sua vez, tornam-se fundamentais para a decomposição de 

materiais sólidos (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

De acordo com Mehta e Monteiro (2008) a resistência do concreto é 

inversamente proporcional à sua porosidade, sendo este fator principal e limitante 

para a durabilidade do material. Outras propriedades influenciam na durabilidade do 

concreto, como o módulo de elasticidade, a estanqueidade e impermeabilidade. 

Para esses autores, o concreto apresenta desempenho satisfatório quando 

comparado a outros materiais de construção civil; entretanto, as estruturas podem 

sofrer deteriorações durante sua vida útil, influenciadas por problemas patológicos, 

os quais são causados especialmente pela agressividade do meio no qual estão 

inseridas tais estruturas.  

Medeiros (2005) considera que as propriedades físicas e químicas do 

concreto se alteram ao longo do tempo, em virtude das características dos seus 

componentes e das respostas às agressões do meio ambiente. Estas alterações 

acabam danificando o concreto de um ponto de vista da resistência, 

impermeabilidade, solidez, segurança, utilização e estética. 

Infiltração de água é a causa mais comum de deterioração de estruturas 

subterrâneas; no entanto as deficiências podem ser originadas na fase de projeto, 

no método construtivo ou o resultado de circunstâncias imprevistas causadas por 

mudanças nas condições geológicas do terreno (SHUAIB et al., 2009).  
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A durabilidade das estruturas de concreto fica comprometida quando elas 

sofrem deteriorações conseqüentes de patologias, e as infiltrações são uma das 

patologias que mais degradam as estruturas de concreto. 

Ainda são baixos os investimentos em manutenção preventiva de estruturas 

de concreto, porém, é importante a manutenção frequente das estruturas, pois os 

reparos podem ser insuficientes quando as estruturas estiverem em estado 

avançado de deterioração química e física. 

A deterioração das estruturas de concreto é o resultado da combinação de 

processos físicos e químicos, tais como a corrosão da armadura, reação álcali-

agregado, e demais processos que aceleram a formação de fissuras, permitindo 

assim a entrada de elementos corrosivos, como água, sais, dióxido de carbono, 

sulfatos e oxigênio no concreto (DRY, 2004). 

Em obras subterrâneas, a água do solo, lençol freático e rios podem se 

infiltrar no concreto em virtude da sua alta porosidade, acarretando problemas de 

degradação por ataque de sulfatos, corrosão de armaduras e ataques por 

microorganismos. Por causa da localização subterrânea, dificilmente as 

manifestações patológicas são detectadas no início de sua ação, podendo ser 

encontradas em avançado estado de degradação quando não inspecionadas por um 

longo período de tempo (MEDEIROS, 2005). 

Mehta e Monteiro (2008) consideram a durabilidade sinônimo de vida útil 

longa, a capacidade de uma estrutura resistir à ação de intempéries, ataque 

químico, abrasão, ou qualquer outro processo de deterioração, e a água 

normalmente está presente em todo tipo de deterioração, e a facilidade que penetra 

nos sólidos porosos determina a taxa de deterioração; os autores demonstram por 

meio do Fluxograma 1, um modelo de como ocorrem as deteriorações influenciadas 

pelo ambiente em que a estrutura está inserida.  
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Fluxograma 1 – Modelo holístico da deterioração do concreto baseado nos efeitos 
ambientais mais comuns 

 

Fonte: Mehta e Monteiro (2008, p.187). 

 

As informações contidas no Fluxograma 1 demonstram que a estrutura de 

concreto durante o tempo que esteja ainda estanque e sem porosidade excessiva ou 

fissuras comunicantes, não sofre danos visíveis causados por ações ambientais; e a 

partir de quando a estrutura perde a estanqueidade, a entrada da água passa a ser 

a razão pela qual a estrutura sofre degradação por ação ambiental, pois a água é 

necessária para reações químicas de processos de deterioração.  
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São observadas patologias em concreto de estruturas subterrâneas, como as 

estruturas de túneis tendo como causas, de acordo com Silva (2012), a falta de 

conhecimento teórico e prático da tecnologia do concreto, aliado a falhas executivas, 

exemplificando como principais patologias, em virtude do tipo de concreto 

empregado: 

a) Concreto moldado “in loco”: trincas em razão da reação álcalis-agregado, 

da retração hidráulica e térmica e ninhos de concretagem; 

b) Concreto pré-moldado: trincas em razão da retração térmica, reações 

sulfáticas internas e bolhas; 

c) Concreto projetado: trincas geradas por retração hidráulica, e infiltração.    

As estruturas subterrâneas estão submetidas à agressividade do meio 

imposto pela presença de água, e a patologia da infiltração em estruturas de 

concreto pode ainda juntamente com reações físicas ou químicas, ter sua ação 

prolongada e ser a causa de outras manifestações patológicas, como as 

exemplificadas nas seções seguintes. 

 

2.2.1 Lixiviações 

 

A água de infiltração pode extrair substâncias do concreto, e transportá-las 

até sua superfície, que passa por reações químicas formando manchas, conhecidas 

também por eflorescências; que podem ser retiradas com lavagem por jateamento, 

ou em outros casos, quando os sais transportados são insolúveis em água, a 

remoção necessita de jateamento com soluções ácidas, um processo que requer 

maiores cuidados, para se evitar a absorção dessas soluções pela superfície do 

concreto. 

Para Andrade e Silva (2005), as lixiviações ocorrem pela dissolução dos 

componentes da pasta de cimento por águas puras, carbônicas ou ácidas, por meio 

da percolação de água em concretos fissurados ou com alta permeabilidade, 

causando manchas conhecidas como eflorescências. 

Para Medeiros (2005), tais manchas, comuns em estruturas de túneis de 

concreto, caixas de água e valas, em que ocorre a livre percolação de água, 

diminuem a proteção química e o pH do concreto, e em alguns casos, formam 

estalactites decorrentes de lixiviação acentuada. 
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Para Andrade e Silva (2005), quando a estrutura de concreto fica em contato 

permanente com a água, esta começa a provocar lixiviação dos componentes do 

concreto (hidróxidos e sais), tornando-o suscetível à ocorrência de manchamentos e 

eflorescências; e quando se trata de estrutura de concreto armado, a exposição da 

armadura à água, juntamente com a lixiviação dos componentes, expõe gravemente 

a armadura à oxidação, facilitada pela penetração de agentes agressivos presentes 

na água. 

A prevenção da ocorrência das eflorescências se dá pela redução da 

absorção de água pela estrutura, que pode ser alcançada por meio de tratamentos 

das infiltrações. 

 

2.2.2 Carbonatação 

 

Para que haja a carbonatação em estruturas subterrâneas, é preciso que 

além da umidade, também exista a presença de dióxido de carbono (CO2); o 

hidróxido de cálcio trazido à superfície do concreto pela água gera as manchas 

(lixiviação), que tem como resultado posterior, uma reação com o dióxido de carbono 

(CO2), levando as manchas a ganharem volume, gerando um material sólido 

embranquecido. Esse transporte da cal pela água possibilita ao concreto uma 

redução de pH, provocando um processo de corrosão das armaduras.  

A carbonatação é um processo físico-químico de neutralização da fase líquida 

intersticial do concreto, saturada de hidróxido de cálcio e de outros compostos 

alcalinos hidratados. Esse processo recebe o nome de carbonatação em razão da 

maior incidência do CO2 nas reações de neutralização (FIGUEIREDO, 2005). 

Para Figueiredo (2005), a velocidade de carbonatação aumenta quando o 

ambiente possui uma maior concentração de CO2, e em ambientes específicos como 

garagens e túneis rodoviários a concentração de CO2 pode ser maior. Quando os 

poros do concreto estão cheios de água, a frente de carbonatação é freada em 

razão da baixa velocidade de difusão do CO2 na água; porém, quando os poros 

estão parcialmente preenchidos com água, a frente de carbonatação avança em 

razão da coexistência dos dois fatores: água e possibilidade de difusão de CO2. 

Para Pinheiro-Alves et al. (2007), uma das condições ideais de formação da 

carbonatação são a altos níveis de umidade relativa (90 e 100% UR), pois é uma 

fonte de íons carbonato. 
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A umidade desempenha um papel preponderante na taxa de carbonatação 

bem como de ingresso de cloretos. Para proteger a armadura é necessário, 

portanto, controlar a entrada dos agentes agressivos e também da umidade, agente 

interveniente no processo de deterioração do concreto armado (SATO; AGOPYAN, 

2001). 

O material gerado pelas reações de carbonatação pode ser removido por 

espatulagem, escovação, hidrojateamento ou lixamento mecanizado, e estes 

tratamentos são destinados a ressaltar eventuais trincas e fissuras, para que sejam 

tratadas em seus pontos de origem. 

 

2.2.3 Corrosão de armaduras 

 

A corrosão das armaduras é uma deterioração de causa química, a qual a 

água tem participação essencial; essa patologia se manifesta pela redução da seção 

transversal da armadura, perda de aderência entre a armadura e o concreto e 

também fissuração e expansão do cobrimento da armadura. 

Para Andrade e Silva (2005), a corrosão de armaduras ocorre pela perda 

progressiva da alcalinidade pela carbonatação com a redução do pH do concreto e 

despassivação da armadura e pelo ataque por íons cloreto, com a penetração de 

cloreto até atingir a armadura, tornando-a passível de oxidação, causando 

expansão, fissuração e lascamentos em peças de concreto. 

Segundo Lima (2005), a disponibilidade de água nos poros do concreto está 

associada com mecanismos de transporte, que regem as trocas com o meio 

ambiente e a disponibilidade de água livre para participar e propiciar as reações de 

degradação e a presença de umidade no interior dos poros interfere na velocidade 

de corrosão das armaduras, pois o processo de corrosão das armaduras é 

eletroquímico e necessita de água para que os íons possam se movimentar e gerar 

correntes de corrosão. 

O conteúdo de umidade no interior do concreto exerce importante papel sobre 

a corrosão, quer seja porque a água é necessária para que ocorra a reação catódica 

de redução do oxigênio, ou porque influi na resistividade do concreto e na 

permeabilidade do oxigênio. As velocidades de corrosão máximas ocorrem em 

concretos com elevados conteúdos de umidade, porém não-saturados. Desta forma 

o oxigênio pode chegar livremente até a armadura e a resistividade é 
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suficientemente baixa para permitir elevadas velocidades de reação (HELENE et al., 

1993). 

O teor de umidade do concreto controla o acesso dos agentes agressivos 

para o interior do concreto, e também do oxigênio, elemento necessário para a 

ocorrência das reações de corrosão. O teor de umidade influi ainda na resistividade 

elétrica do concreto que, por sua vez, influi na velocidade de corrosão das 

armaduras (SATO; AGOPYAN, 2001). 

Nem sempre se produz fissuração quando as armaduras se corroem. Caso o 

concreto esteja muito úmido, os óxidos são gerados a uma velocidade constante e 

podem emigrar pela rede de poros, aparecendo na superfície sob a forma de 

manchas marrom-avermelhadas (de aspecto ferruginoso). Nesta situação, a 

durabilidade das estruturas é basicamente afetada pela perda de seção das 

armaduras e pelo comprometimento à aderência aço/concreto. Em muitos casos, no 

entanto, ocorre uma situação mista, com a incidência de fissuras contendo manchas 

em suas bordas (CASCUDO, 2005). 

Para Figueiredo (2005), quando o concreto começa a carbonatar, parte dos 

cloretos combinados passam à condição de livres e a quantidade de íons livres pode 

atingir o limite crítico de rompimento da camada passiva da armadura com uma 

quantidade de cloretos mais baixa. Essa combinação entre carbonatação e cloretos 

é a causa dos problemas mais severos de corrosão. 

Em razão do processo de corrosão das armaduras ser eletroquímico, e a 

água é quem faz a movimentação dos íons, e para que essa manifestação seja 

impedida, uma resposta é o bloqueio da circulação de água, fazendo-se o 

fechamento das fissuras, que são os caminhos por onde a água transporta os sais.  

 

2.2.4 Ataques por sulfatos e cloretos 

 

Os ataques por sulfatos, e também os ataques por cloretos são reações 

químicas propiciadas pela presença da água; essa manifestação provoca expansão 

do concreto e consequente perda de resistência, pela perda de massa. O sulfato 

presente na água do solo reage quimicamente com os componentes da pasta do 

concreto, gerando expansão, trincas ou desagregação do concreto. 

Para Andrade e Silva (2005), os ataques por sulfatos ocorrem em elementos 

estruturais que estão em contato com solo contaminado, causando fissuração e 
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perda de massa, pela expansão causada pela reação dos sulfatos com os 

aluminatos e o Ca(OH)2 presentes no concreto, com formação da etringita, e 

também pela da perda progressiva da resistência pela decomposição do C-S-H 

devida à formação da gipsita. 

Para Pinheiro-Alves et al. (2007), um concreto tem aproximadamente um pH 

de 13 ou mais no interior dos seus poros, durante a sua vida útil do concreto, o 

contato com sulfatos provenientes do exterior altera a composição dos fluidos nos 

poros e as fases líquidas em equilíbrio, os íons sulfato que vem do exterior reagem 

com o C-S-H existente para formar etringita e durante o tempo que existir alumina, a 

etringita continuará se formando; esse processo contribui para a descalcificação do 

C-S-H, e como conseqüência, a perda de resistência da estrutura de concreto. 

Sulfatos presentes nas águas subterrâneas podem reagir com o cimento, 

causando expansão do concreto (SREWIL, 2007). 

Para Medeiros (2005), a porosidade do concreto e a elevada quantidade de 

sulfatos encontrados em solos são responsáveis pelo ataque dos sulfatos. Tais 

ataques ocorrem, em sua maioria, quando o concreto está em contato com a água 

do mar e lençóis freáticos contaminados. O autor ainda destaca que as presenças 

de sulfato de sódio, cálcio e magnésio ocasionam a redução da resistência do 

concreto em razão do aumento do volume da água, que ao se expandir, provoca 

fissuração do concreto. 

Medeiros (2005), considera que a presença de grandes quantidades de 

cloretos, introduzidos intencionalmente em água de amassamento como acelerador 

de pega, presentes nos agregados contaminados, ou posteriormente infiltrados em 

concreto armados, ocasionam a diminuição da alcalinidade do concreto por reação 

com substâncias ácidas do meio.  

A infiltração de cloretos no concreto pode ocorrer por absorção capilar, 

permeabilidade sob pressão, migração iônica e o mecanismo de difusão de íons 

cloretos. Outros fatores responsáveis pela infiltração de cloreto são: fissuras, 

concentração de cloretos no ambiente externo, temperatura, umidade e qualidade do 

concreto no que se refere especialmente à distribuição e tamanho dos poros, pasta 

hidratada e a interconexão entre eles (MEDEIROS, 2005). 

O transporte de íons cloreto somente ocorre em presença de água. Nas 

situações nas quais a água que contém os cloretos encontra-se estagnada, a 
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penetração ao interior do concreto ocorre por meio de mecanismos de difusão 

(FIGUEIREDO, 2005). 

A expansão do concreto provocada pelo ataque por sulfatos ou por cloretos, 

provoca aumento da fissuração da estrutura, e consequente aumento da sua 

permeabilidade, tornando-a ainda mais suscetível às degradações causadas pelos 

agentes químicos presentes na água do solo. 

 

2.2.5 Reação álcali-agregado 

 

Assim como os ataques por sulfatos e por cloretos, a reação álcali-agregado 

também é uma reação química, dependente da presença da água e que provoca 

expansão do concreto; porém, para que essa reação química ocorra, é necessário 

que os agregados do concreto sejam reativos. 

Para Andrade e Silva (2005), a reação álcali-agregado é a reação química 

entre a sílica do agregado, com os íons alcalinos do cimento e íons hidroxila, 

formando gel expansivo que circunda o agregado em presença de água, causando 

expansão e fissuração do elemento; essa reação ocorre em ambientes úmidos e 

pode ter ação preventiva controlando-se o acesso de água. 

A manifestação da reação álcali-agregado pode se dar de várias formas, 

desde expansões, movimentações diferenciais nas estruturas e fissurações, até 

pipocamentos, exsudação de gel e redução das resistências à tração e compressão 

(PRISZKULNIK, 2005). 

Para Priszkulnik (2005), a reatividade química dos agregados depende 

simultaneamente, da solubilidade ou instabilidade química intrínsecas dos minerais 

constituintes, e da porosidade, da permeabilidade e do tamanho das partículas. Para 

o autor, atualmente são distintos três tipos de reação álcali-agregado: 

a) Reação álcali-sílica: ocorre entre a sílica amorfa ou certos tipos de vidros 

naturais (vulcânicos) e artificiais e os íons hidroxilas provenientes da 

dissolução dos hidróxidos alcalinos; 

b) Reação álcali-silicato: da mesma natureza da reação álcali-sílica, porém o 

processo ocorre mais lentamente envolvendo alguns silicatos presentes no 

quartzo deformado e nos minerais expansivos; 

c) Reação álcali-carbonato: ocorre em concreto preparado com agregado 

calcário-dolomítico. 
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Quando a estrutura de concreto está muito degradada pela reação álcali-

agregado, dificilmente ela poderá ser recuperada, pois não se conhece em 

bibliografia até a presente data, um método definitivo de recuperação de estruturas 

sofridas por esta patologia, sendo possíveis apenas reparos em pequenas 

estruturas, com estabilização das trincas por meio de injeção de epóxi, para evitar a 

entrada de água materiais agressivos. 

 

2.2.6 Deterioração por desgaste superficial 

 

O desgaste superficial é um tipo de deterioração do concreto que ocorre por 

ações físicas, por meio de desgastes propiciados pela abrasão de materiais 

transportados pela água. 

Perdas progressivas de massa da superfície do concreto podem ocorrer em 

razão da abrasão, erosão e cavitação. Quando um fluido contendo partículas sólidas 

em suspensão está em contato com o concreto, a colisão, o escorregamento ou 

rolamento de partículas causam desgaste da superfície (MEHTA; MONTEIRO, 

2008). 

A patologia de desgaste por abrasão ocorre quando se verifica uma redução 

na espessura da estrutura, a partir da superfície de contato, que sofre desgaste por 

fricção, motivado pela passagem de líquidos, com ou sem partículas sólidas. 

Quando o desgaste por abrasão tem origem pela ação da água em 

movimento, que arrasta partículas sólidas em suspensão, o fenômeno é denominado 

erosão (ANDRADE, 2005). 

Para Andrade (2005), as conseqüências da erosão podem ser severas, 

dependendo da velocidade da água e quantidade. 

Quando se trata de infiltrações em estruturas de concreto subterrâneas, os 

desgastes superficiais são poucos comuns, pois o fluxo de água inicial é baixo e 

aumenta gradativamente com a progressão de fissuras presentes, chegando a ter 

alto fluxo somente em casos em que o tratamento é tardio ou inexistente. 
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2.3 TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 

SUBTERRÂNEAS 

 

Uma vez que estrutura de concreto completamente impermeável ainda não 

exista, e é objeto de pesquisas para desenvolvimento, temos atualmente como 

solução para resistir ao ambiente subterrâneo, os sistemas de impermeabilização, e 

quando estes falham, são necessárias aplicações de métodos para estancamento 

de infiltrações com uso de injeção de materiais estanques, como as resinas. 

Para Henshell (2006), a localização e a gravidade dos vazamentos em 

estruturas de concreto determinam quais as remediações mais adequadas para o 

tratamento; e a investigação das causas das infiltrações em ambientes subterrâneos 

não é da mesma forma que em ambientes aparentes, pois as causas podem ser 

diversas, exigindo uma pesquisa mais aprofundada, com observação de condições 

tais como o sistema de impermeabilização e imprevistos aumentos da pressão 

hidrostática causada por variações do nível da água; o autor faz recomendações 

construtivas para aliviar essa pressão por meio de drenos e realização de injeção de 

produtos químicos pelas fissuras, por trás da estrutura e em torno das juntas. 

O tratamento de infiltrações em obras subterrâneas evolui bastante e 

atualmente predomina o uso de sistemas de injeções flexíveis de poliuretano e de 

gel acrílico polimérico. As chamadas injeções químicas de selamento, também 

estabeleceram novos padrões de desempenho e confiabilidade, estancando 

infiltrações, prevenindo o ingresso de agentes agressivos e protegendo as estruturas 

de concreto. Assim, os padrões de funcionalidade e durabilidade das estruturas de 

concreto estarão garantidos (Pinto et al., 2008). 

Para Kuen Oh (2008), a presença da água dificulta as condições de reparo 

dos vazamentos por trincas e fissuras, e o ambiente úmido necessita de materiais e 

métodos mais complexos de reparo; a busca de solução adequada eleva o custo 

para reparo da infiltração, que em alguns casos continuam a ser um problema, por 

ineficiente vedação. A razão por trás das dificuldades de reparo pode ser o 

conhecimento insuficiente sobre os fatores das causas da infiltração da água e das 

propriedades de reparo dos materiais e métodos, sendo necessária uma 

padronização de orientação sobre como selecionar os materiais e métodos 

adequados, de acordo com as condições ambientais e mecânicas que levam a água 

a se infiltrar na estrutura de concreto. 
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Kuen Oh (2008) classifica como fatores de influência mecânica sobre a 

estrutura de concreto, a variação de temperatura e umidade, que influenciam na 

contração e expansão do concreto, a pressão de fluxo da água, reações químicas 

que ocorrem em presença da água, e vibrações causadas por passagem de veículos 

na superfície e esses fatores atuam negativamente não só no surgimento das 

fissuras e trincas que trazem a infiltração de água, como também tem atuação 

negativa na eficiência do reparo. 

Os fatores ambientais classificados por Kuen Oh (2008) são as mudanças na 

umidade e temperatura, as mudanças na composição química da água, a fluidez da 

água, etc, que afetam a eficiência do tratamento de infiltrações em trincas e fissuras, 

tendo influência negativa no desempenho dos materiais de reparo, afetando a 

aderência, estanqueidade e resistência química, sendo assim importante a seleção 

do material adequado para o tratamento.  

 
Fluxograma 2 – Desempenho necessário para o tratamento de infiltrações em fissuras 

 

Fonte: Kuen Oh (2008, p. 1211). 
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O Fluxograma 2 divide os fatores ambientais e mecânicos que podem 

influenciar o surgimento de infiltrações em fissuras, mostrando o desempenho 

necessário para responder a esses fatores. 

Desde que as estruturas subterrâneas são afetadas constantemente por 

variações ambientais e mecânicas, os materiais e métodos de reparo das infiltrações 

devem responder também a essas mudanças. 

Em sequência ao Fluxograma 2, os itens de avaliação para cada material de 

reparo são estabelecidos no Quadro 1, que é baseado nos requisitos de 

desempenho dos materiais de reparo em estruturas de concreto subterrâneas, para 

as condições ambientais e mecânicas estabelecidas por Kuen Oh (2008). 

Quadro 1 – Requisitos de desempenho dos materiais de reparo de fissuras e trincas em 
estruturas de concreto subterrâneas  

C
on

di
çõ

es
 A

m
bi

en
ta

is
 

Resistência à Água 

O material deve ser resistente à água pata impedir que 
seja levado; pois é injetado com gel, e a corrente de 
água pode causar perda de efeito antes do 
endurecimento do material, causando também poluição 
ambiental do solo e água subterrânea. 

Resistência Química 

Substâncias químicas como ácidos, álcalis, sais, 
hidróxido de cálcio, etc, podem estar mais presentes no 
solo e água subterrânea, e a variação das condições 
químicas do ambiente podem diminuir a resistência à 
corrosão química do material injetado. 

Estabilidade Térmica 

Os materiais de reparo são polimerizados ou inorgânicos, 
e podem deteriorar-se pelas mudanças de encolhimento 
e expansão constantes, sofridas pelas variações de 
temperatura. O material deve manter sua independência 
térmica e permanecer intacto por longo período de 
tempo. 

Adesividade em 
Substrato Molhado 

Deve ser feita manutenção da aderência do material ao 
concreto molhado, por meio de géis ou líquidos com 
propriedade de bloquear a passagem de água sob 
pressão. 

C
on

di
çõ

es
 

M
ec

ân
ic

as
 Permeabilidade 

O material não deve permitir a penetração de água, 
suportando as constantes mudanças de pressão ou 
volume da água. 

Resposta ao 
Movimento do 
Substrato 

As fissuras e trincas no concreto podem encolher ou 
expandir, com as variações de temperatura e vibrações 
constantes causadas por veículos. O material injetado 
deve resistir ao movimento do substrato. 
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Para Kuen Oh (2008), os materiais para reparo de infiltrações devem ser 

escolhidos de acordo com o nível de umidade e de vazamento, conciliado às 

condições ambientais e mecânicas; sendo diversos os tipos de materiais de reparo, 

tais como: 

a) Graute à base de gel acrílico: material composto de polímero acrílico 

endurecedor, reage quimicamente com a água do gel, formando um 

material viscoso que bloqueia a penetração de água; tem adesividade fraca 

e falta de adesividade em substratos úmidos, não sendo recomendado 

para trincas com fluxo de água, e para trincas que possam sofrer dilatações 

por movimentação da estrutura; 

b) Argamassa de cimento à base de água: composição com cimento 

polimérico, material com boa adesividade para substrato molhado, 

recomendado para condições úmidas e juntas com pouca movimentação; 

c) Resina epóxi hidrofílica: material que requer boa mistura entre o 

endurecedor e o composto de cura, tem boa aderência ao substrato úmido 

e pode suportar movimentações do substrato; 

d) Espuma de poliuretano: resina de poliuretano que expande em presença 

da água. Material usado para bloquear temporariamente a passagem de 

água, não indicado para tratamento por longo prazo, em razão da sua 

propriedade de absorção de umidade; 

e) Argamassa à base de gel sintético emborrachado: mistura de resina com 

materiais sintéticos e compostos de asfalto e um componente inorgânico, 

como a bentonita. Tem boa aderência a substratos úmidos, capacidade de 

resposta à movimentação da estrutura e resistência à variação de 

temperatura, em razão da sua propriedade expansiva. Não recomendada 

para ambientes suscetíveis ao ataque por sulfatos. 

Para Ahmad et al. (2010), a aplicação de resina epóxi proporciona alta 

adesividade que é capaz de  selar a fissura, devolvendo a dureza e resistência à 

flexão da estrutura de concreto reparada, pois a resina epóxi tem resistência à 

compressão superior à do concreto, e a sua boa aderência oferece também 

resistência à tração, dificultando o reaparecimento da fissura; por essas 

propriedades, a resina epóxi também é um material muito utilizado para reforço 

estrutural. 
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Antes da escolha e aplicação do material de reparo, os materiais devem ser 

testados por meio de ensaios específicos para avaliação de suas propriedades de 

desempenho às condições ambientais e mecânicas em que ele poderá estar 

submetido.  

A diversidade de materiais para tratamentos de infiltrações são pesquisados 

pelos fabricantes, que desenvolvem produtos com técnicas e características 

diferenciadas, que por eles são indicados para diversas situações a que a estrutura 

possa estar submetida. As fichas técnicas dos fabricantes, como as da Sika (2011), 

ilustram sistemas de injeção para estruturas de concreto, indicando para solução de 

reparos, produtos a serem escolhidos com base em seus parâmetros. Os principais 

parâmetros para escolha dos materiais dessas fichas técnicas são: viscosidade, 

expansão, tempo de reação, tempo em aberto, flexibilidade, adesão, durabilidade, 

resistência a substâncias químicas, toxidade e aspectos ambientais; sendo 

indicados para contato com águas subterrâneas os materiais atóxicos, pela 

propriedade de não poluirem o solo, combinados também com outros dos 

parâmetros citados. 

Para Henshell (2006), a escolha do método mais adequado de tratamento de 

infiltração de água em estrutura de concreto deve levar em consideração fatores 

críticos como o acesso à estrutura, o grau de interrupção para os ocupantes e as 

restrições orçamentárias; fazendo recomendação de avaliação do método ideal para 

o tratamento investigando o histórico da estrutura e os fenômenos que podem ter 

mudado o ambiente, a fonte de água que pode ter causado aumento da pressão 

contra a estrutura subterrânea; recomendando a seleção do método com início pelo 

mais simples aumentando o grau de complexidade e custo, seguindo as 

possibilidades: 

a) Redução da pressão hidrostática pelo controle do caminhamento da água, 

com alteração de componentes construtivos ou características topográficas 

da superfície; 

b) Utilização de drenos e bombas para remover a água infiltrada; 

c) Reparo ou substituição da impermeabilização, quando possível acesso ao 

lado positivo; 

d) Aplicação de revestimento ou preenchimento com materiais hidráulicos 

cristalinos ou cimentícios, como argamassas para preenchimentos de 

juntas; 
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e) Injeção de material epóxi em trincas e juntas; 

f) Injeções químicas circundantes à estrutura ou sob pisos; 

g) Injeções químicas em juntas e fissuras. 

Injeção de fissuras é um método de reparo que consiste em injetar um 

material adesivo de baixa viscosidade, que depois de endurecido permite recuperar 

as propriedades originais da estrutura (QUESADA, 2003). 

As injeções químicas em trincas, fissuras ou juntas expostas à água formam 

uma junta flexível que pode vedar a infiltração de água (HENSHELL, 2006). 

O gel poliuretano expande em contato com a água, tem excelente adesão e é 

eficaz para o tratamento de infiltrações em fissuras no concreto e vazamentos em 

juntas (HENSHELL, 2006). 

A injeção de resinas a base de epóxi, poliuretano ou material cimentício é a 

técnica mais difundida de preenchimento de fissuras superficiais em concreto. Cada 

um destes materiais de injeção tem suas limitações de uso, quanto à flexibilidade, 

resistência, aderência, durabilidade e impermeabilidade (MEDEIROS et al., 2008). 

Conforme descreve Almeida Júnior (2008), os sistemas de injeções podem 

ser divididos em dois grupos, sendo o primeiro de injeções flexíveis, com uso de 

produtos como gel acrílico e gel de poliuretano com espuma de poliuretano 

hidroativado; esses produtos aliam características de alta aderência e elasticidade, 

destinadas ao selamento de fissuras, trincas, juntas de concretagem e juntas de 

dilatação, de forma a garantir a estanqueidade da estrutura; o autor ainda destaca 

que normalmente o emprego de resinas de poliuretano em estruturas de concreto 

tem a finalidade de estancar as infiltrações pelas fissuras, trincas,juntas de 

concretagem, pequenos orifícios e defeitos de concretagem. Já os géis acrílicos 

poliméricos são empregados geralmente para fazer uma impermeabilização em uma 

área formando uma manta impermeabilizante na face oculta do concreto e para 

estancar infiltrações em juntas de dilatação. 

O segundo grupo classificado pelo autor é o de injeções estruturais, um 

sistema rígido que usa produtos como microcimentos, resinas de epóxi e gel de 

poliuretano estrutural, com finalidade de recomposição da monoliticidade das 

estruturas, preenchimento de vazios e estancamento de infiltrações com altas 

pressões e vazões. Existem materiais mais indicados para tratamento de estruturas 

em ambientes com presença de água, como as resinas hidroestruturais, pois elas 
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conseguem selar e impermeabilizar áreas em estruturas enterradas, por meio de 

gelidificação de zonas entre a estrutura e o solo. 

Ainda para Almeida Júnior (2008), os sistemas de injeções flexíveis e 

estruturais atendem basicamente aos seguintes objetivos: recomposição estrutural e 

impermeabilização e selamento de fissuras, tornando estanques as estruturas com 

vazamentos ou infiltrações por fissuras e juntas de movimentação; e os sistemas 

mais usados são à base de poliuretano hidroativado e gel de poliuretano. Um 

avanço mais recente são as injeções à base de gel acrílico, também conhecido 

como hidroestruturado, que forma uma membrana flexível rapidamente, em razão do 

rápido tempo de reação, impermeabilizando estruturas abaixo do lençol freático. Em 

casos de grandes vazões e elevadas pressões pelos orifícios maiores, os 

poliuretanos rígidos têm apresentado sucesso no estancamento das infiltrações. 

Para o autor, as resinas de poliuretano para injeção de fissuras devem 

apresentar baixa viscosidade e ser isentas de solvente. Para reduzir 

temporariamente o fluxo d’água sob pressão, as espumas de poliuretano devem ser 

injetadas antes da injeção do gel de poliuretano, as quais têm um curto tempo de 

reação ao entrar em contato com a água, formando uma espuma de células abertas, 

com grande aumento de volume; suas principais características são: 

a) Flexibilidade: podem ser aplicadas em fissuras passivas e ativas; 

b) Baixa viscosidade: penetram em fissuras > 0,1mm; 

c) Isenção de solvente: tem estabilidade volumétrica após a cura; 

d) Aderência ao substrato de concreto, mesmo com fluxo d’água; 

e) Alta durabilidade: superam 100 anos em estruturas de concreto. 

As indicações de para condições de fissura, abertura e tempo de reação das 

resinas de poliuretano flexível estão expostas no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Características das Resinas de Poliuretano Flexível  

 
 Fonte: Almeida Júnior (2008, p.10). 
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Já para as injeções de géis acrílicos, o autor destaca que o material deve 

apresentar baixa viscosidade para a boa injetabilidade, controle de reação para se 

espalhar por trás da estrutura e percolar na interface rocha/concreto e solo/concreto. 

As principais características são: 

a) Flexibilidade: podem ser aplicados para formar uma membrana 

impermeabilizante por detrás da estrutura; 

b) Baixa viscosidade: percolam com extrema facilidade no solo; 

c) Hidroestruturada: podem ser aplicados mesmo contra fluxo d’água; 

d) Aderência ao substrato de concreto, mesmo com fluxo d’água; 

e) Alta durabilidade: superam 100 anos em estruturas de concreto. 

As indicações de para condições de fissura, abertura e tempo de reação das 

resinas acrílicas estão expostas no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Características das Resinas Acrílicas  

 
Fonte: Almeida Júnior (2008, p.10). 

Almeida Júnior (2008) ainda mostra em seu trabalho outro método de 

tratamento de infiltrações, que é um estancamento em juntas de dilatação com veda-

juntas; o selamento de juntas de dilatação com infiltrações pode ser realizado 

preferencialmente com injeção de gel acrílico polimérico. A injeção de resina de gel 

acrílico proporciona o completo preenchimento dos vazios existentes junto às faces 

montante e jusante do concreto e as abas dos veda-juntas (fugenband), garantindo 

uma perfeita vedação das infiltrações. O Desenho 1 ilustra o posicionamento dos 

pontos do injeção para preenchimento de vazios em torno de juntas de dilatação. 

 
Desenho 1 – Detalhe de injeção em junta de dilatação  

 
Fonte: Almeida Júnior (2008, p.11). 
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De acordo com Takagi e Almeida Junior (2002), nas últimas décadas os 

fabricantes da indústria química para construção vêm desenvolvendo diversos 

sistemas para tratamento de fissuras por meio de injeções químicas, fixando assim 

novos padrões de desempenho e confiabilidade. Além disto, também as tecnologias 

de aplicação evoluíram bastante. As injeções químicas previnem a penetração de 

agentes agressivos e protegem as estruturas de concreto, garantindo assim sua 

durabilidade. Para esses autores, é necessário avaliar se as condições de trabalho 

da resina endurecida levam consideram as solicitações mecânicas a qual a resina 

estará submetida durante toda a vida útil da estrutura. Os autores comentam 

também que é necessário identificar o selamento da trinca. Com base nestes 

fundamentos identificados pelos autores, pode-se obter o método correto e eficiente 

de correção para a patologia identificada.  

Para a recuperação das estruturas de concreto, Takagi e Almeida Junior 

(2002) apresentam as seguintes resinas como eficientes e que apresentam alta 

durabilidade, conforme comentado por Pinto e Takagi (2005): resinas de poliuretano, 

epóxi, gel acrílico e o micro cimento. Para avaliar a eficiência deste processo os 

autores verificaram em suas pesquisas o completo selamento de trincas e fissuras 

havendo a vedação da passagem de água. Esta eficiência se dá em razão da 

avaliação adequada da patologia e o uso correto da resina empregada para a 

correção da estrutura de concreto. 

O fluxo de água presente em fissuras ou trincas nas estruturas de concreto, 

pode ou não estar sob pressão. Nas condições mais complicadas, deve ser 

localizado o princípio de entrada de água, e por este ponto deve-se iniciar o 

estancamento com resina de poliuretano que forma uma espuma em contato com a 

água, e posteriormente a fissura é tratada ao longo de sua extensão, por meio de 

preenchimento com resina (SREWIL, 2007). 

As fichas técnicas da Sika (2011), uma das fabricantes de produtos químicos 

para injeção em concreto, indica para vedação de trincas e juntas em subsolos e 

obras enterradas as espumas de injeção poliuretânicas reativas à água, pela rápida 

espumação, baixa viscosidade e por serem livres de solventes; o material cura 

formando espuma densa e elástica. 

Srewil (2007), apresenta um levantamento dos materiais de injeção e sua 

aplicação, conforme o Quadro 4. 
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Quadro 4 – Levantamento de agentes de injeção em relação à condição da fissura 

Aplicação 
Condição do Concreto  

(determinada por observação visual) 
Água Infiltrada 

Seco Úmido Sem Pressão Com Pressão 

Capacidade 
de Carga 

Epóxi –  
aplicável 
somente quando 
a fissura está 
estabilizada 

Epóxi –  
uso de material 
não sensível à 
água 

Epóxi –  
aplicável quando o 
ingresso da água 
está cessado pela 
aplicação de 
espuma de 
poliuretano ou 
agente similar 

Epóxi –  
aplicável quando o 
ingresso da água 
está cessado pela 
aplicação de 
espuma de 
poliuretano ou 
agente similar 

Prevenção 
do início de 
infiltração 

Epóxi Epóxi não 
sensível à água 

- - 

Mistura de epóxi 
com poliuretano 

Mistura de epóxi 
com poliuretano 

Mistura de epóxi 
com poliuretano 

Mistura de epóxi 
com poliuretano 

Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano 

- 

Gel de 
poliuretano –  
para ser aplicado 
em condições de 
constante 
molhagem, 
submersa 

Gel de poliuretano Gel de poliuretano 

Fonte: Srewil (2007, p. 4). 

Para o tratamento de infiltração de água por juntas de borracha entre 

estruturas de concreto, Srewil (2007) recomenda injeção de resina epóxi de baixa 

viscosidade, conforme ilustra o Desenho 2. 

Desenho 2 – Injeção de novo elemento de vedação (resina epóxi) em junta de dilatação 

 
Fonte: Srewil (2007, p. 10). 

Com base em comparações entre as fichas técnicas dos principais fabricantes 

de produtos para injeção, pode-se destacar como características comuns e  

indicações de uso, as informações contidas no Quadro 5.  

tubo para 

injeção de 

resina 

epóxi 

agulha de 

injeção 

vedação com cimento de 

endurecimento rápido 

expansão da 

espuma 

injetada 

tubo de 

borracha 

pressionado na 

junta 
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Quadro 5 – Características dos produtos para injeção 

Material Características  em contato com a 
água Vantagens Indicações 

Gel Acrílico 

baixa 
viscosidade, 
elático, de 
reação rápida 

forma uma 
estrutura elástica e 
sólida 
com boa aderência 
a substratos secos 
e úmidos 

Permanentemente 
elástico; capacidade 
reversível de absorção 
(inchamento) e 
liberação (retração) de 
umidade 

vedação (tipo cortina) 
em solos úmidos ou 
saturados, situados 
nas proximidades ou 
junto da estrutura 

Espuma de 
Poliuretano 

baixa 
viscosidade, de 
reação rápida, 
livre de 
solventes 

formar uma 
espuma flexível e 
densa com uma 
fina estrutura 
celular 

Reage somente na 
presença de água, 
Expande seu volume 
em até 40 vezes em 
contato com água 

vedação temporária 
contra infiltrações de 
água em fissuras, 
juntas e vazios no 
concreto 

Resina de 
Poliuretano 

baixa 
viscosidade e 
livre de 
solventes 

forma uma 
estrutura de 
células fechadas e 
impermeáveis, 
flexível e elástica 

Permanentemente 
elástico, podendo 
absorver 
movimentações 
limitadas; Não retrai 
em condições secas 
subsequentes 

vedação permanente; 
juntas e vazios no 
concreto; vedação 
permanente de 
fissuras com 
presença de água sob 
pressão hidrostática 

 

Mourão (2010), defende que o uso das resinas no ramo da construção civil 

tem facilitado muito nos reparos de problemas em estruturas de concreto e 

proporcionam trabalhos mais práticos e eficientes para a recuperação de falhas, pois 

as resinas, normalmente compostas por polímeros, são tipos de plásticos especiais, 

fabricados artificialmente com base em substâncias químicas oxidantes e que 

permitem sua utilização nas mais diversas circunstâncias. Suas características 

físicas e químicas beneficiam os modos de aplicação na construção civil e 

apresentam resultados importantes para esta área.  

Os manuais de procedimento dos sistemas de injeção flexíveis da MC-

Bauchemie descrevem as etapas de realização do serviço: 

a) Preparo da superfície: a superfície de concreto deve ser tratada com 

hidrojateamento de alta pressão com pressão efetiva mínima de 2000libras. 

A superfície deve estar limpa, livre da camada de pasta superficial, 

sujeiras, filmes, tintas, revestimentos e outros materiais estranhos; 

b) Instalação dos bicos injetores: os bicos de injeção metálicos devem ser 

instalados em furos de 14 mm, perfurados em ângulos de 45º em relação à 

superfície, com espaçamento equivalente à metade da espessura da 

parede. Locais com fluxo de água ou água sob pressão necessitarão de um 
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selamento temporário com uma pré-injeção com espuma de poliuretano. 

Esta operação pode ser executada por meio dos mesmos bicos de injeção 

para injeção subseqüente do gel de poliuretano; 

A distribuição e angulação dos bicos para injeção são ilustrados no 

Desenho 3. 

Desenho 3 – Instalação de bicos injetores 

 
Fonte: MC-Bauchemie (2011). 

c) Mistura dos componentes (gel de poliuretano): mistura de dois 

componentes, a base e o endurecedor. A mistura deve ser feita antes de 

ser colocada na bomba de injeção. A relação de mistura deve obedecer a 

proporção recomendada pelo fabricante; 

d) Aplicação: para a injeção é necessária uma bomba de injeção adequada, 

com manômetro para controle de pressão. A bomba requer uma pressão 

de ar de entrada mínima de 4 a 6 bar, não devendo cair abaixo disto. O 

completo preenchimento deve ser assegurado com a reinjeção dos 

produtos durante o período de trabalhabilidade do produto. Os bicos 

somente serão removidos após a completa reação do produto (48 horas). A 

Fotografia 1 mostra um dos modelos mais usuais de bomba para injeção.   

 
Fotografia 1 – Bomba para injeção 

 
Fonte: MC-Bauchemie (2011). 
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Para o tratamento de infiltrações com injeção, a MC-Bauchemie em seus 

manuais faz as seguintes recomendações: 

a) Análise prévia da situação e consulta de documentos de projeto; 

b) Equipe de injeção bem treinada e experiente; 

c) Estudo da furação para introdução dos bicos injetores de modo a 

interceptar o plano da infiltração/fissura; 

d) Uso de bombas especiais de injeção de alta ou baixa pressão, 

monocomponente ou bi-componente, de acordo com o tipo do produto; 

e) Uso de produtos flexíveis e estruturais, conforme o tipo de problema a ser 

tratado; 

f) Uso de bicos injetores especiais, de acordo com o produto e a condição da 

obra; 

g) Garantia do perfeito preenchimento do vazio. 

Para se alcançar bons resultados para o tratamento com injeções químicas, é 

importante o bom posicionamento dos bicos para injeção, assim o material injetado 

tem maior facilidade de penetração e preenchimento de vazios, podendo trazer 

estanqueidade à estrutura. Os bicos devem ser posicionados no sentido de “costura” 

da trinca ou fissura, seguindo toda a sua extensão, como representado no Desenho 

4 e exemplificado na Fotografia 2. 

 
Desenho 4 – Posicionamento dos furos para bicos de injeção 

 
Fonte: acervo próprio 

 

Fotografia 2 – Posicionamento de bicos para injeção química em fissura 

 
Fonte: acervo próprio (2011) 
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Após o término do tratamento e cura final dos materiais, é importante a 

execução de acabamento da superfície tratada, com remoção de excessos do 

material usado para selagem da infiltração, podendo o acabamento ser realizado 

com pinturas ou recomposição superficial do concreto aparente. A superfície 

recomposta facilita o acompanhamento da eficácia do tratamento da infiltração, 

oferecendo melhor visibilidade de fissuras e manchas causadas por umidades que 

podem estar retornando à estrutura. 

As causas das infiltrações são muito variáveis e manifestam-se de maneiras 

particulares para cada estrutura de concreto, o que dificulta a padronização dos 

tratamentos desta patologia; e como ainda não existem normas para alguns tipos de 

tratamento, como por exemplo, para as injeções químicas, os serviços de tratamento 

são em maioria das vezes experimentais, e os resultados são obtidos após várias 

tentavivas, podendo esse processo durar meses ou anos, e cada empresa fabricante 

ou aplicadora de produtos para essa tecnologia de injeções possui seus próprios 

manuais técnicos e procedimentos executivos para os tratamentos. 

Segundo Saraiva e Rossi (2012), atualmente existem na Europa técnicas de 

recuperação e impermeabilização de ambientes subterrâneos, como a recuperação 

com membrana composta impermeável, de aplicação automatizada, e que tem 

comprovação por testes que seguem normas européias. Segundo os testes 

aplicados, a membrana resiste a altas pressões hidrostáticas, tem boa elasticidade e 

impede a infiltração de água. Essa membrana é projetada com espessura de 3 mm e 

forma uma barreira impermeável, que impede a circulação de água em virtude de 

uma forte rede de cadeia de polímeros; os poros da membrana são muito maiores 

que as moléculas de água, e a água infiltrada é absorvida e liberada como forma de 

vapor. O equipamento que se usa para projeção da membrana tem tecnologia 

robótica, que digitaliza a superfície e depois faz a aplicação da membrana sobre o 

revestimento, de maneira a seguir os contornos da superfície. 

A Fotografia 3 ilustra a aplicação da membrana impermeável projetada sobre 

o revestimento existente, para recuperação do túnel Chekka, no Líbano, que estava 

com trincas e infiltração de água subterrânea. 
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Fotografia 3 – Aplicação automatizada da membrana impermeável 

 
Fonte: Saraiva e Rossi (2012, p. 7). 

 
Essa técnica de aplicação de membrana impermeável ainda não é difundida 

no Brasil, sendo neste país mais utilizada a técnica de injeção de resinas para o 

tratamento de infiltrações em estruturas; porém é importante que sejam observados 

os avanços da área de recuperação estrutural no mundo, como por exemplo, esta 

nova tecnologia que está em uso na Europa, e sejam estudados os 

desenvolvimentos, técnicas e materiais para recuperação de estruturas sofridas por 

infiltrações, para que as obras subterrâneas tenham vida útil prolongada. 

A seção 3 mostra exemplos de casos de tratamento de infiltrações em 

estruturas subterrâneas na cidade de São Paulo, ilustrando o surgimento da 

patologia, os métodos e materiais que foram escolhidos para o tratamento.  
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3 CASOS DE INFILTRAÇÕES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 

SUBTERRÂNEAS 

Pinto et al. (2008), descrevem serviços de recuperação de estruturas sofridas 

pela patologia de infiltrações, em túneis e estações de metrô na cidade de São 

Paulo. A respeito do Túnel de Estacionamento da Estação Vila Madalena, os autores 

mostram áreas com umidade intensa e infiltrações no revestimento de concreto 

projetado e infiltrações na junta de concretagem entre o concreto moldado e 

projetado, conforme ilustram as fotografias 4 e 5. 

 
Fotografia 4 – Infiltrações em fissuras no revestimento secundário de concreto projetado 

 
Fonte: Pinto et al. (2008, p. 2). 

Fotografia 5 – Infiltrações na junta de concretagem na interface de concreto projetado e o 
moldado “in loco” 

 
Fonte: Pinto et al. (2008, p. 2). 

O túnel de estacionamento de trens junto da estação Vila Madalena, foi 

executado pelo Novo Método Austríaco de Construção de Túneis (NATM), com 

impermeabilização com camada de argamassa polimérica entre os revestimentos de 

concreto projetado primário e secundário. Apesar de todos os cuidados tomados 

durante a execução da obra alguns pontos de infiltração apareceram ao longo do 
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túnel. Para a recuperação da estanqueidade foram executados serviços de injeção 

de poliuretano, tratamento com sistema cristalizante e aplicação de revestimento de 

argamassa polimérica industrializada.  

Os autores descrevem que o sistema de injeção de resinas elastoméricas de 

poliuretano adotado nesta obra, constitui-se em tecnologias consagradas e já 

utilizadas com sucesso em inúmeras obras metroviárias no Brasil e ao redor do 

mundo. O primeiro sistema de injeção flexível (gel de poliuretano) de resinas de 

poliuretano à base de Metil-Di-Isocianatos (MDI) e poliol foi introduzido nos anos 70. 

As resinas de poliuretano MDI permanecem impenetráveis, e sua durabilidade 

é testada em condições únicas. Para condições de serviços com fluxo de água ou 

água sob pressão hidrostática, foi necessária uma pré-injeção de tamponamento 

com resina hidroativada expansiva (espuma de poliuretano), seguida da injeção da 

resina elastomérica de poliuretano (gel de poliuretano). A espuma de poliuretano é 

uma resina bicomponente à base de metil-di-isocianato (MDI), catalisadores à base 

de aminas e metálicos que, quando misturados, reagem rapidamente em contato 

com a água, provocando uma expansão entre 10 a 40 vezes o seu volume original. 

Por formar uma estrutura de poros abertos interligados a espuma de poliuretano foi 

considerada apenas como tamponamento provisório, como demonstrado na 

Fotografia 6. 

 
Fotografia 6 – Tamponamento provisório da infiltração com espuma hidroativada expansiva  

 
Fonte: Pinto et al. (2008, p. 3). 

O selamento definitivo foi conseguido mediante posterior injeção da resina 

elastomérica de poliuretano. Para o tratamento de fissuras secas ou com apenas um 

merejamento de água não é necessária a pré-injeção da espuma de poliuretano. A 

base da segurança e confiabilidade do selamento com resinas elastoméricas de 

poliuretano MDI é a formação de uma estrutura uniforme e regular, com aderência 
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tanto em fissuras secas, como com presença de água. As resinas elastoméricas de 

poliuretano atuais apresentam viscosidades entre 85 MPa e 100 MPa e 

alongamentos entre 100% e 150 %. O selamento com resina elastomérica de 

poliuretano é demonstrado na Fotografia 7. 

 
Fotografia 7 – Selamento definitivo da infiltração com resina elastomérica de poliuretano 

 
Fonte: Pinto et al. (2008, p. 3). 

Pinto et al. (2008) também descrevem serviços de revitalização da galeria 

subterrânea de interligação da Estação Luz da CPTM, um importante terminal 

ferroviário da cidade de São Paulo, com a estação da linha 4-Amarela do Metrô. A 

estrutura da galeria foi impermeabilizada com um sistema de geomembrana de PVC, 

instalada entre o revestimento primário e o secundário. Após a obra concluída, 

pontos de infiltração surgiram em juntas e fissuras no revestimento secundário. O 

selamento das infiltrações foi com injeção de resinas hidroestruturadas de gel 

acrílico polimérico. Por meio de furos que passam completamente a estrutura, se 

injeta o produto formando uma membrana impermeável flexível por detrás da 

estrutura de concreto. Esta solução torna possível a impermeabilização em 

estruturas subterrâneas pelo lado do solo com injeção do gel acrílico polimérico na 

interface entre a parede diafragma e o solo; a baixa viscosidade da resina permite 

um eficiente preenchimento dessa região, mesmo na presença de água. A 

Fotografia 8 mostra ponto de infiltração por junta de concretagem. 
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Fotografia 8 – Vista da parede diafragma com infiltração por junta de concretagem  

 
Fonte: Pinto et al. (2008, p. 4). 

As trincas e a junta de concretagem da parede foram tratadas com o sistema 

de injeção de gel de acrílico polimérico com alta elasticidade mecânica e resistência 

química, formando uma membrana elástica protetora entre a estrutura de concreto e 

a manta de PVC. A injeção dos pontos com gel acrílico polimérico é ilustrada na 

Fotografia 9.  

 
Fotografia 9 – Injeção de resina hidroestruturada de gel acrílico polimérico  

 
Fonte: Pinto et al. (2008, p. 5). 

Os dados técnicos do trabalho de Pinto et al. (2008) são apresentados no 

Quadro 6. 
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Quadro 6 – Dados técnicos dos estudos apresentados 

Dado Técnico  
Estação Vila Madalena  
(resina elastomérica de 

poliuretano) 

Estação da Luz  
(resina hidroestruturada de gel 

acrílico polimérico) 
Quantidade 
injetada  

20.600 litros  15.000 litros 

Duração dos 
trabalhos 

 2001 a 2006  2005 (4 meses) 

Equipe de 
injeção  

1 supervisor, 1 operador, 2 
auxiliares 

1 supervisor, 1 operador, 2 
auxiliares 

Equipamentos 

Bomba de injeção 
monocomponente, bicos de 
injeção, furadeira industrial com 
hélice misturadora não metálica 
acoplada 

Bomba de injeção bicomponente, 
bicos de injeção, furadeira 
industrial 

EPI´s 
Luvas, óculos, camisa de manga 
comprida, botas, capacete e 
protetor auricular 

Luvas, óculos, camisa de manga 
comprida, botas, capacete e 
protetor auricular 

Resultado Estancamento total das infiltrações Estancamento total das infiltrações 

Fonte: Pinto et al. (2008, p. 6). 

Os autores apresentam dados técnicos do início dos trabalhos de 

estancamento do Túnel da Estação Vila Madalena com início no ano de 2001, e 

finalização em 2006, quando se atingiu o resultado de estancamento total das 

infiltrações. Esse longo período de tratamento por cinco anos se deve ao fato de que 

as infiltrações em concreto são imprevisíveis e quando em estruturas subterrâneas o 

conhecimento de sua origem se torna mais difícil, pois a água do lençol freático tem 

caminhamento variável ao longo do tempo e por mudanças climáticas como 

períodos de chuvas, sendo comuns decorrentes durante o tratamento, surgimentos 

de novas infiltrações com intensidade e freqüência reduzidas, até que se consiga o 

total estancamento. 

Em outro caso, ocorrido também neste corredor de integração, houve 

necessidade de reparo na junta de dilatação entre as estruturas de concreto nova e 

existente. Para que se conseguisse a perfeita vedação entre essas estruturas, foram 

necessários estudos e trabalhos minuciosos, pois as estruturas foram executadas 

em épocas diferentes, por métodos construtivos diferentes uma da outra e 

impermeabilizadas com sistemas diferentes, com uso de mantas diferenciadas. 

Após alguns meses de executado o piso do corredor de integração, percebeu-

se a ocorrência de infiltração de água, que vinha do solo e penetrava na divisa entre 
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as estruturas de concreto das lajes de piso dos corredores, saindo pelo rejunte entre 

as peças de piso porcelanato. Feita a retirada de peças de piso para exposição da 

junta, foram realizados testes para constatação de sua integridade, constatando-se a 

não necessidade de substituição da junta e sim de realização de pontos de injeção 

de resina hidroestruturada de base acrílica, por ser altamente flexível após a cura, 

por ter capacidade de selagem de grandes áreas e pelas propriedades de adesão; 

esse tipo de material aplicado tem capacidade de adesão entre elementos plásticos 

ou emborrachados e o concreto, sendo uma das mais indicadas para estruturas 

enterradas, pois gelidifica as zonas entre a estrutura e o solo. 

As Fotografias 10 a 16 ilustram etapas do tratamento das infiltrações pela 

junta entre as estruturas dos corredores de integração. 
 

Fotografia 10 – Ponto de infiltração localizado após abertura do piso 

 
Fonte: acervo próprio (2011). 

 

A Fotografia 10 mostra a água que infiltrava pela junta de dilatação. Essa 

infiltração foi percebida pela umidade aparente no rejunte entre as peças do piso 

porcelanato. Para o tratamento, foi necessária a retirada das peças de piso da 

região da junta, para que fossem melhor localizados os pontos de injeção próximos 

à junta. 

 

 

 

ÁÁGGUUAA  DDEE  IINNFFIILLTTRRAAÇÇÃÃOO  



45 
 

 

 

Fotografia 11 – Furação para posicionamento dos bicos de injeção 

 
Fonte: acervo próprio (2011). 

 

A Fotografia 11 mostra a furação dos pontos para colocação dos bicos para 

injeção da resina. O modelo de bico utilizado é ilustrado na Fotografia 12. 
 

Fotografia 12 – Modelo de bico para injeção utilizado 

 
Fonte: acervo próprio (2011). 

 

A Fotografia 13 mostra a realização de teste de reação da mistura dos 

componentes. O sistema de injeção utilizado foi com mistura multicomponente de 

resida hidroestruturada de base acrílica, composta por dois componentes líquidos, 

um componente que é base e outro que é reagente, que são misturados no local de 

aplicação. O componente reagente é dissolvido no componente base, e ocorre 

reação química formando um material espumoso instantes após sua mistura. 
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Fotografia 13 – Verificação da reação da mistura dos componentes químicos 

 
Fonte: acervo próprio (2011). 

 

Fotografia 14 – Bomba de injeção utilizada 

 
Fonte: acervo próprio (2011). 

 
A pressão de injeção é controlada por manômetros presentes na bomba. A 

bomba utilizada para injeção é mostrada na Fotografia 14, os dois componentes 

químicos ficam separados, e a dosagem da mistura é realizada no bico aplicador da 

bomba de injeção, situação ilustrada na Fotografia 15.  

 

 

 

 

 

 

 

espuma formada pela reação 
química da mistura 
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Fotografia 15 – Injeção dos componentes  

 
Fonte: acervo próprio (2011). 

 
Fotografia 16 – Verificação do encerramento da infiltração 

 
Fonte: acervo próprio (2011). 

 

Para verificação da estanqueidade após o tratamento, o local da junta ficou 

em observação por algumas semanas, os bicos de injeção foram mantidos durante o 

período de observação, para o caso da necessidade de reinjeção; foram colocados 

materiais pulverulentos como cimento, sobre a superfície na área próxima à junta, 

para que fosse possível verificar se o local estivava seco e se havia infiltração de 

água, situação mostrada na Fotografia 16. Após constatada a recuperação da 

estanqueidade, foi possível a recomposição do acabamento do piso. 

A localização subterrânea exige técnicas construtivas específicas, pois tem 

acessos dificultados ou mesmo negados, como por exemplo, a face do concreto que 

está em contato com o solo, a qual não é possível a vistoria da integridade de sua 

superfície após anos de sua execução, sendo identificado algum tipo de dano por 

meio manchas, trincas, umidades e infiltrações na face visível, por onde são 

realizados a maioria dos tratamentos. 

bico de pressão da 
bomba de injeção 

bicos  usados para 
injeção, mantidos no 
período de observação 

área seca, próxima 
à junta   
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O método de tratamento de infiltrações com injeções químicas é o que vem 

sendo mais utilizado nas estruturas de túneis e demais ambientes subterrâneos, por 

ser um método que permite visualização mais rápida da sua eficácia, podendo-se 

assim ser detectada a necessidade de ser aplicada outra alternativa quando os 

resultados não são alcançados, e assim o problema da infiltração é resolvido mais 

rapidamente, evitando-se maiores degradações da estrutura de concreto.  

É comum em construções subterrâneas como por exemplo em túneis, a 

execução de drenos de alívio, para direcionamento das águas subterrâneas de 

maneira para que ela não tenha influência negativa para a estrutura de concreto, 

aliviando a pressão hidrostática que ela exerce sobre a estrutura. Esse tipo de 

solução construtiva, reduz a possibilidade de surgimento de fissuras, e aliada à 

vistorias constantes, pode-se evitar a degradação da estrutura pela ação de 

infiltração de água. 

As estruturas subterrâneas estão sujeitas a ação da água presente no solo, 

necessitando de tratamentos, porém, podem ainda existir situações onde a estrutura 

de concreto fique totalmente imersa, como é o caso do projeto em estudo de um 

túnel imerso, entre as cidades de Santos e Guarujá. De acordo com Ingerslev 

(2012), para resistir aos efeitos do ambiente, a estrutura de concreto para túnel 

imerso deve ser isenta de poros, não deve apresentar fissuras e necessita de 

impermeabilização externa. Os túneis imersos são geralmente pré-fabricados e a 

junção das seções merece especial atenção, pois podem ser pontos de fragilização 

e entrada para degradação.  

Túnel imerso é um tipo de construção inédito no Brasil, que poderá 

proporcionar grande desenvolvimento das pesquisas da engenharia nacional, por 

ser um desafio construtivo que exigirá ampla capacitação dos estudos e técnicas de 

execução, para que a estrutura de concreto tenha durabilidade no agressivo 

ambiente marítimo não sofrendo a ação da infiltração de água. 

O sucesso das estruturas de concreto, bem como dos tratamentos para 

recuperação da estrutura sofrida por danos exige além de todos os cuidados de 

execução, técnicas e aplicação de cura adequada para que seja evitado o 

surgimento de fissuras originadas por retração do concreto, abrindo caminhos para a 

entrada de água e demais agentes agressivos.  
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4 CONCLUSÕES 

 

Para execução de estruturas de concreto subterrâneas duráveis, é 

fundamental a conscientização dos profissionais de que as estruturas estão sim 

diretamente expostas às ações da água e que sofre constantes variações de 

caminhamento em virtude das mudanças de nível do lençol freático, devendo ser 

pensados durante a fase de projeto, todos os cuidados a serem tomados para a 

proteção da estrutura contra degradação, fazendo-se a escolha adequada dos 

métodos construtivos, materiais e tipo de impermeabilização a ser aplicada, bem 

como um acompanhamento eficaz das fases construtivas, para que descuidos ou 

imprecisões não acarretem falhas que possibilitem posteriores infiltrações de água 

nas estruturas de concreto subterrâneas. A precaução contra degradações 

estruturais fornece economia de custos com recuperações, podendo assim o 

dinheiro público ter maiores investimentos para a construção de novas obras 

subterrâneas a fim de atender as grandes demandas de espaço para transporte da 

crescente população das metrópoles. 

A correta avaliação da infiltração de água e condições da estrutura de 

concreto faz-se necessária, para que sejam aplicados produtos com resultados 

eficientes, de maneira a serem obtidas as melhores condições do processo de 

tratamento. Em razão da localização subterrânea, pode ser impreciso o 

conhecimento do ponto de origem da infiltração de água na estrutura; assim, as 

fissuras e trincas mesmo sem fluxo de água, devem ser tratadas assim que 

identificadas, para que não causem danos que comprometam a durabilidade da 

estrutura, pois as fissuras e trincas são os caminhos mais fáceis para a penetração 

de água na estrutura. Evitar a perda da estanqueidade contribui para a segurança e 

durabilidade da estrutura de concreto. 

As estruturas subterrâneas merecem vistorias e manutenções preventivas 

constantes para a gestão da segurança, a fim de se prevenir o ingresso de água na 

estrutura, pois o tratamento da infiltração é custoso e por vezes lento, em razão das 

dificultadas impostas pelo ambiente em que a estrutura está inserida, e em casos de 

descoberta da infiltração em fase crítica, a estrutura de concreto pode ter seu 

tratamento inviável, em razão da situação de degradação já sofrida. 

A recuperação de estruturas de concreto subterrâneas é uma atividade que 

vem crescendo, em razão do surgimento freqüente de infiltrações de água, porém, 
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os serviços de recuperação podem incluir a necessidade de recomposição do 

sistema de impermeabilização e também de reforço estrutural, para atender as 

solicitações de segurança da estrutura. 

A técnica de injeção de resinas é a mais utilizada atualmente no Brasil para o 

tratamento de infiltrações em estruturas de concreto subterrâneas, como nos 

estudos de casos mostrados neste trabalho. É necessário um número maior de 

divulgação bibliográfica e de pesquisas nesta área, para que se possa ter maiores 

parâmetros de comparação das causas mais comuns de infiltração, os métodos e 

materiais mais eficazes para o tratamento dessa manifestação patológica. Para 

facilidade de condução dessas pesquisas, é importante que após o tratamento das 

infiltrações nas estruturas, sejam realizados acompanhamentos, por meio de 

vistorias, registros fotográficos, cadastramentos gráficos e demais ferramentas que 

possam dar condições futuras de avaliação da eficácia do processo e controle da 

situação dos pontos de infiltração. 

O aperfeiçoamento e o desenvolvimento de novas técnicas e materiais para 

tratamento de infiltrações em estruturas de concreto é importante e cada vez mais 

necessário, visto que as grandes cidades tem constante crescimento de construções 

subterrâneas, como túneis e edifícios com vários pavimentos subsolo; porém, 

também é importante que essas tecnologias para tratamento sejam aliadas e 

incentivadas junto com as pesquisas para desenvolvimento de técnicas preventivas 

de infiltrações, como aperfeiçoamentos dos sistemas impermeabilizantes e da 

tecnologia do concreto, para obtenção de estruturas menos porosas, com menor 

incidência de fissuras, mais estanques. Essas pesquisas aliadas e com foco no 

desempenho e durabilidade das estruturas de concreto contribuirão para a 

prevenção das infiltrações e, mesmo na possibilidade de elas ocorrerem, sua 

manifestação se tornaria um problema menor, e com tratamento duradouro. 
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