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RESUMO 
 
 
As águas que percolam por maciços de rocha sulfetada podem tornar-se quimicamente 

agressivas aos concretos, comprometendo algumas de suas características, como 

estanqueidade e resistência.  

 

A presença de sulfetos no maciço rochoso do sítio de implantação da UHE Irapé levou ao 

estudo e implementação de medidas de proteção às estruturas de concreto. Os estudos 

foram realizados com base na norma britânica BRE Special Digest 1, que propõe uma 

classificação da agressividade química do maciço e define quais características deve 

possuir o concreto para resistir a esta agressividade, além de fixar as medidas de proteção 

adicionais a serem adotadas. Em Irapé, além da adoção de medidas relacionadas à 

composição do concreto, as superfícies de rocha foram impermeabilizadas, a fim de evitar o 

contato das águas percoladas pelo maciço com as superfícies de concreto. Após testes de 

campo e de laboratório, foram definidos dois produtos para impermeabilização: uma 

película rígida de base epóxi, Fospox SF P235, e uma película flexível de poliuretano, 

denominada Nitoproof  250.  

 

Este trabalho consiste na descrição dos estudos e testes que levaram à definição destes 

produtos, assim como dos critérios para a definição dos locais tratados, dos procedimentos 

e controles utilizados na aplicação da impermeabilização. É feita também uma avaliação da 

eficiência do tratamento aplicado, por meio da análise em laboratório de testemunhos de 

concreto e rocha extraídos de locais representativos das fundações das estruturas, dois anos 

após as concretagens e um mês após o enchimento do reservatório. 

 

O trabalho conclui, com base nos resultados dos ensaios, que a solução de 

impermeabilização das superfícies de rocha, combinada com melhorias nas características 

do concreto, foi eficiente, no período, para proteção das estruturas de concreto implantadas 

sobre o maciço de rocha sulfetada na UHE Irapé. 
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ABSTRACT 

 
 
The water that percolates through acid sulfate rock masses can become chemically 

aggressive to concrete, thereby compromising some of its characteristics, such as 

watertightness and strength.  

 

The presence of acid sulfates in the rock mass at the installation site of the Irapé 

Hydroelectric Power Plant led to the study and implementation of protective measures for 

the concrete structures. The studies were conducted based on the British BRE Special 

Digest 1 Standard, which proposes a classification of the chemical attacks by acid rock 

mass and defines which characteristics the concrete should have to resist these attacks, in 

addition to determining additional protective measures to be adopted.   At Irapé, along with 

the adoption of measures related to the composition of the concrete, the rock surfaces were 

waterproofed to avoid contact of the water percolating through the rock mass with the 

concrete surfaces. After conducting field and laboratory tests, two waterproofing products 

were defined: Fospox SF P235, a rigid epoxy-based membrane, and Nitoproof 250, a 

flexible polyurethane membrane. 

 

This work consists of a description of the studies and tests that led to the choice of these 

products, as well as the criteria for defining the treated locations and the procedures and 

controls used in the application of the waterproofing membranes. An evaluation was also 

made of the efficiency of the applied treatment by means of laboratory analysis of concrete 

and rock coring taken from representative locations of the structures’ foundations two years 

after casting the concrete and one month after the reservoir creation.  

 

Based on the results of the tests, the work concludes that the waterproofing solution for the 

rock surfaces, together with improvements in the characteristics of the concrete, was 

efficient, at that particular time, for the protection of the concrete surfaces built on the acid 

sulfate rock mass at the Irapé Hydroelectric Power Plant.  
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Capítulo 1 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 – OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer o registro dos tratamentos superficiais do 

maciço rochoso realizados durante a construção da UHE Irapé, assim como descrever os 

estudos e testes que levaram à definição desses tratamentos e avaliar a eficiência dos 

mesmos a partir de ensaios de laboratório. 

 

As estruturas civis da usina de Irapé foram implantadas em maciço de rocha sulfetada que, 

em presença de oxigênio e havendo percolação d’água, pode gerar íons sulfato e ácido 

sulfúrico. Quando em contato com as superfícies de concreto, as águas percoladas, 

contendo íons sulfato dissolvidos e ácido sulfúrico, podem penetrar nas estruturas por 

absorção e/ou capilaridade e formar produtos expansivos, como a gipsita e a etringita, ao 

reagirem com a pasta de cimento. 

 

Como a presença de sulfetos no maciço rochoso do sítio de implantação da usina já era 

previamente conhecida, foram realizados vários estudos para o desenvolvimento do projeto 

executivo buscando definir a composição dos concretos e caldas de cimento, de forma a 

aumentar sua durabilidade frente à agressividade do ambiente. Entretanto, as modificações 

possíveis na composição dos concretos apenas aumentam sua durabilidade, mas não 

impedem que ocorra sua deterioração pela ação de ácidos ou íons agressivos. Foi levantada 

então a necessidade de impedir o contato direto do concreto com o maciço rochoso, através 

da impermeabilização das fundações e demais superfícies de rocha contra as quais seriam 

lançados os concretos. 
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Os vários estudos desenvolvidos visaram à concepção de soluções que atendessem o 

cronograma de obras, que tivessem um custo dentro do previsto e que fossem exeqüíveis, 

dentro das limitações impostas pela obra.  Durante as obras foram testados alguns produtos 

para impermeabilização e respectivos procedimentos de aplicação que permitiram definir os 

dois produtos e as instruções de procedimento que foram implementadas e controladas em 

campo. 

 

Neste trabalho foi realizado um levantamento dos documentos gerados durante os estudos e 

testes realizados, assim como o registro dos procedimentos utilizados na execução dos 

tratamentos. O objetivo é descrever a solução de engenharia utilizada em Irapé para a 

impermeabilização do contato entre as estruturas de concreto e o maciço de rocha sulfetada, 

então expressa em desenhos, instruções, relatórios técnicos e registros fotográficos, e 

mostrá-la de maneira consolidada no texto da dissertação. 

 

O trabalho objetivou também avaliar a eficiência dos tratamentos realizados, com base nos 

resultados dos ensaios de laboratório feitos em testemunhos de rocha e concreto, extraídos 

de pontos representativos das estruturas. Os ensaios fazem parte do programa de P&D 

n°122, Cemig/ANEEL, intitulado “Investigação do Comportamento do Concreto e de 

Calda de Cimento em Contato com Rochas Sulfetadas”, concluído em 2007.  

 

Com essa dissertação, pretende-se subsidiar novas soluções de engenharia a serem adotadas 

em locais com características semelhantes, visto que é raro o registro de técnicas para a 

implantação de estruturas civis em maciços de rocha sulfetada.  
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1.2 – ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

O capítulo 2 deste trabalho apresenta as principais características civis da UHE Irapé, sua 

importância no cenário regional e seus realizadores. Apresenta também a descrição das 

principais estruturas de concreto e da geologia do local de implantação dessas estruturas. 

 

O capítulo 3 traz a revisão bibliográfica sobre o tema. É mostrado o processo de geração de 

ácido e sulfatos a partir de minerais sulfetados e a deterioração que esses produtos causam 

no concreto. O capítulo 3 trata ainda do uso de rochas sulfetadas para a produção de 

agregados para concreto e apresenta medidas de proteção contra a ação dos sulfetos, 

disponíveis na literatura. 

 

No capítulo 4 são apresentados os estudos realizados para a definição dos tratamentos 

superficiais da UHE Irapé. Nele são apresentados os testes de campo e de laboratório 

realizados na fase de concepção da solução e suas conclusões.  

 

O capítulo 5 trata da execução e controle dos tratamentos a partir da aplicação dos produtos 

de impermeabilização. É feita a descrição dos métodos executivos com base nos 

documentos de projeto e realizada uma análise crítica sobre esses procedimentos. 

 

No capítulo 6 é feita a avaliação da eficiência dos tratamentos a partir dos resultados de 

ensaios de laboratório realizados a partir dos testemunhos de concreto e rocha extraídos de 

locais representativos das superfícies tratadas. 

 

O capítulo 7 traz as conclusões deste estudo, assim como recomendações para futuros 

trabalhos e também para obras a serem executadas em maciços de rocha sulfetada.  



Capítulo 2 
 

 

O EMPREENDIMENTO UHE IRAPÉ 
 

 

2.1 – INTRODUÇÃO 

 

A Usina Hidrelétrica Irapé localiza-se no Rio Jequitinhonha, região nordeste do estado de 

Minas Gerais. A usina, cujo nome oficial é Usina Presidente Juscelino Kubitschek, possui 

potência instalada de 399MW, distribuída em três unidades geradoras de 133MW cada, e 

foi inaugurada em julho de 2006.  

 

 
Figura 2.1 – Vista geral da UHE Irapé, em 2006 

 

O empreendimento está localizado nos municípios de Berilo, margem direita, e Grão 

Mogol, margem esquerda, e dista aproximadamente 540km de Belo Horizonte. O local do 

barramento é definido pelas coordenadas 16°44’14’’ de latitude sul e 42°34’29’’ de 
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longitude oeste, e está situado a 566,9km da foz do Rio Jequitinhonha, que se dá no Oceano 

Atlântico, na cidade de Belmonte, no sudeste do estado da Bahia.  

 

 
Figura 2.2 – Localização da UHE Irapé 

 

O aproveitamento hidrelétrico explora uma queda natural de aproximadamente 185,00m, 

através de uma barragem em enrocamento com núcleo de argila que possui altura máxima 

de 209m, configurando-se como a barragem mais alta do Brasil. 

 

2.2 – HISTÓRICO E REALIZADORES 
 
 
A Usina Hidrelétrica Irapé pertence à Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig, 

empresa de economia mista cujo principal acionista é o Governo do Estado de Minas 

Gerais. A concessão para construção do aproveitamento hidrelétrico foi obtida pela Cemig 

em leilão realizado em 02 de dezembro de 1998 e firmada através do contrato de concessão, 
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assinado com a União, em 28/02/2000. Os estudos realizados pela empresa para a 

implantação do empreendimento, entretanto, iniciaram-se em 1984, através da Enerconsult 

Engenharia Ltda, contratada para revisar e atualizar os trabalhos anteriores desenvolvidos 

pela empresa canadense Canambra Engineering Consultant Limited, quando da elaboração 

do inventário da bacia do Rio Jequitinhonha, entre 1963 e 1965. 

 

O trabalho da Enerconsult abrangeu os rios Jequitinhonha, Araçuaí e Itacambiruçu, 

resultando na definição de 14 aproveitamentos hidrelétricos na referida bacia. Foram 

realizados levantamentos topográficos complementares, assim como a revisão dos estudos 

geológicos, geotécnicos e hidrológicos. O trabalho da Enerconsult teve seqüência em 1988, 

com a contratação dos Estudos de Viabilidade da UHE Irapé, juntamente com a elaboração 

do EIA/RIMA. Durante os estudos foram realizadas pesquisas de campo nas áreas de 

geologia, fluviometria e meio ambiente. Foram também realizadas uma campanha de 

sondagens rotativas e a identificação dos locais de implantação das obras. 

 

Na tentativa de explorar a topografia acidentada, com vale encaixado, foram definidas duas 

opções para a barragem, uma de enrocamento com face de concreto e outra de concreto 

compactado com rolo (CCR), com cerca de 200m de altura. As opções foram apresentadas 

pela Enerconcult em 1993, com a definição de um aproveitamento de 360MW de potência 

instalada que futuramente seria aumentada para 399MW. Em 1996 a Cemig deu seqüência 

aos estudos, com sua própria equipe técnica. Foram feitas sondagens geológicas adicionais, 

estudos de arranjo, análises laboratoriais e um levantamento topográfico na escala 1:2.000 

do local do empreendimento. 

 

As primeiras preocupações com a agressividade do maciço de rocha sulfetada ao concreto 

surgiram nesta etapa, com a recomendação feita pela Junta de Consultores da Cemig, para a 

não adoção da alternativa em CCR. O principal motivo para a recomendação foi a 

qualidade mineralógica questionável da rocha para a confecção dos 2,5 milhões de metros 

cúbicos de concreto necessários para a estrutura. Optou-se então pelo estudo das opções de 
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barragem de Enrocamento com Face de Concreto (EFC) e Enrocamento com Núcleo de 

Argila (ENA). 

 

Diante da possibilidade de deterioração da laje impermeabilizadora, plinto e demais 

estruturas de concreto da barragem em função da agressividade do meio, além da limitação 

da disponibilidade de fornecimento de material adequado para confecção de agregados para 

concreto, foi descartada, em 1997, a opção de EFC e adotada a opção ENA.  

 

Em 1998 foi constituído o Consórcio Construtor Irapé, CCI, formado pela Construtora 

Andrade Gutierrez, Construtora Norberto Odebrecht, Hochtief International do Brasil, Ivaí 

Engenharia de Obras e Voith Siemens Hydro Power Generation. Foi firmado um pré-

contrato entre a Cemig e o CCI visando o leilão de outorga e concessão do aproveitamento, 

vencido pela empresa em dezembro de 1998. Foi formado também o consórcio Leme-

Intertechne, contratado pelo CCI para o desenvolvimento do Projeto Básico, que foi 

apresentado à ANEEL em janeiro de 2002, e posteriormente para o desenvolvimento do 

Projeto Executivo das obras civis.  

 

Também em 2002 foi firmado o contrato definitivo de Implantação do Aproveitamento 

Hidrelétrico Irapé, entre a Cemig e o CCI, em regime de empreitada a preço global e prazo 

determinado. Em abril do mesmo ano tiveram início as obras para implantação da usina, 

que foi oficialmente inaugurada pelo governador de Minas Gerais em julho de 2006.  Os 

marcos mais importantes da construção foram o desvio do rio, realizado em abril de 2003, o 

fechamento do rio, em dezembro de 2005 e a entrada em operação das três unidades que 

aconteceram em julho, agosto e outubro de 2006, sucessivamente. 

 

Os trabalhos de engenharia desenvolvidos pela Cemig nas diversas fases dos estudos e 

projetos e durante a execução das obras ficaram a cargo da Diretoria de Planejamento, 

Projetos e Construções, DPC, operacionalizados através de suas superintendências. A 
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gestão do contrato de implantação ficou a cargo da Coordenação Executiva Irapé, IR, e a 

Supervisão da Qualidade foi exercida pela Superintendência de Expansão da Geração, GR. 

Dentro da GR, o trabalho de engenharia de obras civis foi atribuído à Gerência de 

Engenharia Civil de Geração, GR/EC. A equipe de Supervisão da Qualidade da GR/EC 

atuou na Engenharia do Proprietário, com importante participação nas soluções de 

engenharia concebidas em Irapé, inclusive nas relacionadas à presença de sulfetos no 

maciço rochoso e suas implicações na implantação das estruturas civis. 

 

 

2.3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

A presença de sulfetos nos maciços rochosos de Irapé foi determinante para a concepção do 

arranjo das estruturas civis. Para o barramento, foi definida uma estrutura capaz de 

aproveitar os materiais de construção disponíveis no sítio, com presença de sulfetos. Para 

tanto, apesar do vale encaixado e da boa qualidade mecânica das ombreiras, as opções de 

barragem em concreto foram descartadas.  

 

Outra característica peculiar é a adoção de estruturas de concreto esbeltas, com participação 

importante das superfícies verticais de escavação na transmissão de esforços das estruturas 

ao maciço rochoso.  

 

O arranjo das estruturas é mostrado na figura 2.3. 

 



 
Figura 2.3 – Arranjo geral das estruturas
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Foi adotada uma barragem de enrocamento com núcleo de argila, aproveitando-se o 

enrocamento proveniente da rocha sulfetada em algumas zonas do aterro. Com a crista na 

El. 514,70, a estrutura possui altura máxima de 209m e comprimento de 551m. Os taludes 

de montante e de jusante têm inclinação média de 1V:1,5H. A barragem conta também com 

um concreto de enchimento do canal profundo do rio, executado em CCR, sob parte do 

núcleo, que foi denominado de “plug” da barragem. 

 

O desvio do rio para execução da barragem foi feito a partir de dois túneis escavados em 

rocha, na ombreira direita. Os túneis possuem seção tipo cogumelo e são denominados 

Túnel de Desvio Inferior e Túnel de Desvio Superior, com 1.067m e 1.227m de 

comprimento, respectivamente, e 14m de diâmetro.   

 

O circuito hidráulico de geração se localiza na margem esquerda, com três unidades de 

Tomada d’Água ligadas a três condutos forçados subterrâneos que se conectam às três 

unidades geradoras na Casa de Força, do tipo abrigada, também implantada na margem 

esquerda.  

 

Ainda na margem esquerda foram implantadas as estruturas de vertimento, compostas por 

duas estruturas de controle do tipo perfil Creager com comportas do tipo segmento, 

denominados Vertedouro 1 e Vertedouro 2, e uma estrutura em torre com descarregador de 

fundo, denominada Extravasor. As três estruturas estão ligadas a túneis escavados em rocha 

e revestidos em concreto, denominados Túneis Calha, que encaminham a vazão vertida 

para o Defletor, estrutura localizada a jusante dos túneis e que promove o salto hidráulico e 

encaminhamento do jato para a bacia de dissipação, escavada no leito do rio.   

 

O reservatório de Irapé possui NA Máximo Normal na El. 510,00, NA Máximo 

Maximorum na El. 512,20 e o NA Mínimo Minimorum na El. 470,80. Trata-se de um 
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reservatório com deplecionamento importante, que chega a 40m. No Canal de Fuga, o NA 

Mínimo Normal está na El. 330,20 e o NA Máximo Maximorum na El. 340,60. A área 

inundada, considerando o NA Máximo Normal, é de 137,16km². 

 

2.4 – PRINCIPAIS ESTRUTURAS DE CONCRETO 
 

A seguir são apresentadas as principais estruturas de concreto da usina, a partir das 

informações contidas nos desenhos e textos do Projeto Básico e Projeto Executivo. Para a 

implantação de todas elas foi necessário o tratamento superficial específico de fundação e 

demais superfícies de contato do concreto com a rocha, visando a proteção dos concretos 

face à eventual agressividade da água oriunda do maciço rochoso.  

 

2.4.1 – Tampões dos Túneis de Desvio 

 

No Túnel de Desvio Superior foi executado o tampão em concreto simples com a face de 

montante em concreto armado. A estrutura foi implantada no mesmo alinhamento do eixo 

da barragem, fazendo-se coincidir sua cortina de injeção de consolidação do maciço com a 

cortina do barramento. Possui comprimento de 28m e é dotada de mecanismo para 

passagem e controle da vazão residual, gerada durante a fase de enchimento do reservatório 

a fim de garantir a vazão mínima necessária a jusante do barramento neste período. 

 

O Tampão do Túnel de Desvio Inferior foi executado em concreto simples, no mesmo 

alinhamento do Tampão do Túnel de Desvio Superior e também possui 28m de 

comprimento. 
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Figura 2.4 – Execução do Tampão do Túnel de Desvio Superior 

 

2.4.2 – “Plug” em CCR da barragem 

 

Devido às condições geométricas do canal profundo do rio, francamente desfavorável à 

distribuição de tensões do aterro e também crítico quanto aos aspectos construtivos, foi 

previsto o preenchimento do mesmo com CCR, constituindo a estrutura chamada “Plug” da 

Barragem. A estrutura foi fundada no leito do rio, com cotas inferiores na El. 307,00 

chegando à El. 328,00 e funciona como fundação para a porção de jusante do núcleo 

terroso. 
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Figura 2.4 – Seção transversal da barragem 

 

Figura 2.5 – Execução do plug em CCR 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Execução do Plug em CCR da Barragem 

 

 
Figura 2.6 – Seção transversal da barragem 
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2.4.3 – Tomada d’Água 

 

A estrutura da Tomada d’Água é formada por três torres de concreto armado, implantadas 

na El. 455,00, na margem esquerda, próximo à ombreira da barragem. As torres possuem 

altura de 59m e são ligadas por uma ponte de acesso, na El. 514,00. A estrutura dispõe de 

grades e ranhuras para comporta ensecadeira cuja movimentação é feita por um pórtico 

rolante e abriga três comportas tipo vagão, operadas hidraulicamente. 

 

 
Figura 2.7 – Vista da Tomada d’Água, durante a construção 
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Figura 2.8 – Seção típica da Tomada d’Água 

 

2.4.4 – Condutos Forçados 

 

Os três condutos forçados são subterrâneos, com um primeiro trecho vertical, de seção 

circular de 4,6m de diâmetro e com aproximadamente 76m de comprimento. Após uma 

inflexão, os condutos assumem trecho sub-horizontal, com inclinação de 12% e com 450m 

de comprimento, aproximadamente, até a Casa de Força. Os túneis são revestidos em 

concreto ao longo de seu perímetro, formando seção interna circular de diâmetro constante 

de 4,6m. A 120m da Casa de Força inicia-se a transição em concreto armado, com 12m de 

comprimento, que precede o trecho blindado, com diâmetro interno de 3,8m e 

aproximadamente 110m de comprimento. Com exceção da transição, o concreto de 
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revestimento dos túneis não dispõe de armadura e, na condição de conduto pressurizado, 

transfere apenas esforços de compressão à rocha em todo o perímetro. 

 

 
Figura 2.9 – Conduto Forçado – Aspecto  geral 

 

2.4.5 – Casa de Força 

 

A Casa de Força é do tipo abrigada, constituída por estrutura em concreto armado e 

implantada na margem esquerda do rio, em rocha sã, junto ao desemboque dos túneis dos 

Condutos Forçados. A estrutura é formada por três blocos principais, que abrigam as 

unidades geradoras. Cada bloco possui 13,50m de largura e o vão livre da  

Casa de Força é de 12,50m. A Plataforma de Descarga se liga à margem direita do rio 

através do aterro construído sobre seu leito, entre a Casa de Força e a Barragem.  
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Figura 2.10 – Casa de Força – Vista por jusante 

 

2.4.6 – Vertedouro 

 

A estrutura do Vertedouro, implantada na margem esquerda, pode ser dividida em três 

partes: estrutura de controle, calhas e defletor. As calhas e o defletor serão descritos nos 

itens 2.4.8 e 2.4.9. A estrutura de controle é constituída por dois vãos de 11m de largura 

com crista na El. 491,00 e separados por um septo de rocha. Para propiciar as condições 

adequadas de aproximação, o septo foi revestido em concreto. Outro septo de rocha faz a 

separação entre o Vertedouro de Superfície e o Extravasor. 

 

A estrutura de controle dispõe de comportas setor com 20m de raio. Os mancais das 

comportas situam-se na El. 499,00 e são apoiados na viga do munhão. Dada a boa 
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qualidade mecânica do maciço rochoso, foi dispensada a solução convencional de uso de 

pilares protendidos para absorção dos esforços concentrados na viga do munhão. A solução 

adotada em Irapé foi a transmissão desses esforços para o maciço rochoso, através de 

estroncas horizontais de concreto armado, implantadas entre as vigas dos munhões e os 

espelhos dos emboques dos Túneis Calha. 

 

 
Figura 2.11 – Vista frontal do Vertedouro, a partir da El. 484,00 
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Figura 2.12 – Seção típica do Vertedouro 

 

Como a estrutura de controle tem também função de barramento, foi executada cortina de 

injeção no pé de montante da estrutura, visando minimizar a vazão percolada pela 

fundação. A jusante das cortinas de injeção e perpendiculares a elas, sob as ogivas, estão 

implantadas as galerias de drenagem do Vertedouro, que recolhem as águas percoladas pela 

fundação e as encaminham para o sistema de drenagem das calhas. 

 

A ogiva possui perfil Creager, seguido de uma curva de raio igual a 26m que liga a 

estrutura de controle à calha. O emboque da calha em túnel possui 15m de altura e dista 

32,68m a partir do eixo da ogiva. Tanto os septos em rocha como os espelhos dos 

emboques são estabilizados com o auxílio de tirantes e aplicação de concreto projetado com 

fibras. 
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2.4.7 – Extravasor 

 

Assim como o Vertedouro, o Extravasor pode ser dividido em estrutura de controle,  calha 

e defletor. A Calha e o Defletor estão descritos nos itens a seguir. A estrutura de controle 

foi implantada em rocha sã, na El. 449,00, e é formada por uma torre em concreto armado 

de aproximadamente  70m de altura. A estrutura dispõe de dois vãos de comportas, 

separados por pilar em concreto. As comportas são do tipo segmento, trabalham afogadas e 

vedam um plano de 7,0m de largura e 9,4m de altura. 

 

 
Figura 2.13 – Vista frontal do Extravasor, a partir da El. 484,00 
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Figura 2.14 – Seção típica do Extravasor 

 

A parte de montante da estrutura, além de abrigar as comportas segmento, abriga também o 

poço e ranhuras para comporta ensecadeira, operada através de pórtico rolante. A parte de 

jusante da estrutura constitui-se numa seção de pressão subterrânea, com paredes de 

concreto armado com 2,5m de espessura e está implantada junto ao emboque do túnel de 

descarga. Assim como no Vertedouro, os esforços provenientes das comportas são 

transferidos para o maciço, dispensando o uso de pilares de concreto protendido. Para tanto, 

o pilar central, que divide os dois vãos das comportas, se estende para dentro da seção de 

pressão e abriga duas vigas do munhão. As outras duas vigas são incorporadas ao concreto 

da abóbada do túnel, a partir do qual os esforços são transferidos para o maciço rochoso.   
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2.4.8 – Túneis Calha 

 

As duas calhas do Vertedouro são constituídas por túneis revestidos em concreto armado no 

piso e paredes. As abóbadas são tratadas com concreto projetado com fibra. As calhas 

possuem seção hidráulica inicial com 11m de largura e 15m de altura, convergindo para 

10m de largura e 11,50m de altura a 25m do emboque. Os túneis foram escavados em 

maciço são, possuem inclinação de 11% e comprimento médio de 626m.   

 

A Calha do Extravasor, localizada a partir da seção de pressão da estrutura de controle, é 

mais suave do que as calhas do Vertedouro, com 7,9% de declividade. O túnel é semelhante 

aos túneis vizinhos, com seção hidráulica de 12,0m de largura e 12,5m de altura e paredes e 

piso revestidos em concreto armado. Possui 622m de comprimento e, assim como as outras 

duas calhas, restitui o escoamento no Defletor.  

 

 
Figura 2.15 – Túnel Calha durante execução 
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2.4.9 – Defletor 

 

A jusante dos Túneis Calha do Vertedouro e Extravasor, implantado na El. 395,00, se 

encontra a estrutura do Defletor, que forma o salto de esqui para lançamento da vazão 

vertida na Bacia de Dissipação, escavada no leito do rio com cota inferior na El. 288,00. A 

estrutura do Defletor é formada por três portais em concreto armado, possui fundação em 

rocha sã e está implantada numa zona mais relaxada do maciço, o que requereu que a 

jusante da calha do Extravasor houvesse revestimento em concreto armado também na 

abóbada do túnel. Toda a estrutura é ancorada em rocha. 

 

 
Figura 2.16 – Defletor durante vertimento 

 

 

2.5 – O SÍTIO GEOLÓGICO 

 

Conforme descrito no texto do Projeto Básico (Leme-Intertechne, 2002b), o maciço 

rochoso local é constituído predominantemente por um pacote de quartzo-mica-xisto 
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grafitoso, homogêneo, de coloração cinza escura, com granulação que varia de fina 

(predominante) a grosseira e portador de sulfetos (principalmente pirrotitas) disseminados. 

Os litotipos que formam o maciço, de idade proterozóica, são constituídos pela Formação 

Chapada Acauã do Grupo Macaúbas (Cemig, 2007). Nas rochas encontram-se os minerais 

quartzo, muscovita, biotita, granada, grafita, cianita, sulfetos e acessórios (Leme-

Intertechne, 2002b). 

 

O maciço apresenta forte foliação, atribuída por minerais placóides e prismáticos, tais como 

micas e eventualmente cianitas. Esta foliação, associada com lineação mineral localizada, 

apresenta-se como um bandamento composicional caracterizado pela alternância de níveis 

cinza claros (predomínio de quartzo) com níveis cinza escuros (concentração de opacos, 

principalmente grafita). Ocorrem também níveis restritos de quartzito micáceo intercalados 

no quartzo-mica-xisto, de espessuras métricas e disposição uniforme (Leme-Intertechne, 

2002b). 

 

A característica singular do maciço e que norteou os conceitos de projeto é a presença 

disseminada de sulfetos em praticamente todo o sítio de implantação do empreendimento, 

com teores médios na rocha da ordem de 6% em volume e 10% em peso. Estes minerais 

ocorrem principalmente na forma de níveis delgados (quase sempre lâminas) orientados 

segundo a foliação da rocha, exibindo granulação preferencialmente fina. Os sulfetos 

ocorrem em grãos grosseiros apenas quando associados a grãos de quartzo 

predominantemente concordantes (Leme-Intertechne, 2002a). 



Capítulo 3 
 

 

AGRESSIVIDADE QUÍMICA DE ROCHAS SULFETADAS SOBRE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 
 

 

3.1 – INTRODUÇÃO 

 

Para a definição de soluções de engenharia frente à ação nociva dos sulfetos sobre as 

estruturas de concreto, faz-se necessário o entendimento da ocorrência dos sulfetos nos 

maciços rochosos e o conhecimento dos mecanismos de deterioração dos concretos em 

presença de sulfetos. Para o entendimento geral do processo de deterioração, são 

apresentadas a seguir, de forma sucinta, as principais reações envolvidas no processo de 

geração de agentes agressores ao concreto a partir da rocha sulfetada e na deterioração 

provocada por esses produtos. São também mostrados alguns casos encontrados na 

literatura de obras civis danificadas pela ação de sulfetos.  

 

É raro na bibliografia o registro de soluções de engenharia prevendo a impermeabilização 

das superfícies de contato com objetivo de proteger as estruturas de concreto da 

agressividade química imposta pelo maciço. Atualmente, o único trabalho encontrado que 

trata do tema é o intitulado “Investigação do Comportamento do Concreto e das Caldas de 

Injeção em Contato com Rochas Sulfetadas” (Cemig, 2007), que aborda os tratamentos 

superficiais utilizados em Irapé. O recente e inédito trabalho, desenvolvido pela Cemig 

como parte do programa de Pesquisa e Desenvolvimento, da ANEEL (P&D 122), sintetiza 

todo o conhecimento adquirido com a realização da usina de Irapé acerca dos sulfetos e 

registra as soluções de engenharia encontradas em função desse agente agressor. Dentro do 

programa P&D 122, também foram desenvolvidos ensaios para a verificação da eficiência 
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dos tratamentos realizados na obra. Os resultados serão apresentados e discutidos no 

capítulo 6. 

 

Face à escassez de diretrizes na literatura para o tratamento de maciços de rocha sulfetada, 

o balizador da solução de tratamento das superfícies de contato adotado em Irapé foi a 

norma britânica BRE Special Digest 1 (BRE SD1, 2001), que prevê medidas adicionais a 

serem adotadas para a proteção do concreto em meios agressivos, além daquelas 

relacionadas com a composição do mesmo. Esta norma será apresentada no item 3.5 e sua 

aplicação em Irapé detalhada no capítulo 4. 

 

3.2 – GERAÇÃO DE ÁCIDOS A PARTIR DE MINERAIS SULFETADOS 

 

De acordo com Cemig (2007), os sulfetos são compostos inorgânicos de enxofre e têm sua 

formação relacionada à cristalização dos magmas contendo ácido sulfídrico (H2S) e 

também pela desgaseificação dos magmas em profundidades e no fundo oceânico.  Os 

sulfetos podem ainda se originar durante a formação das rochas sedimentares, em ambiente 

redutor, assim como de processos metamórficos e hidrotermais. 

 

Os sulfetos encontrados em Irapé são principalmente os sulfetos de ferro, que podem estar 

presentes nas rochas de várias formas, sendo as mais freqüentes a Pirita, Pirrotita, Marcasita 

e Calcopirita (Chinchón, 1995). Em Irapé, os sulfetos mais abundantes estão na forma de 

Pirrotita (Fe1-xS) seguida da Pirita (FeS2). Na presença de oxigênio e água, esses minerais 

alteram-se quimicamente, formando hidróxidos e sulfatos de ferro.  

 

Como a oxidação dos sulfetos está condicionada à presença de oxigênio e água, a mesma 

ocorre mais pronunciadamente nas porções mais externas e aliviadas do maciço rochoso, 

principalmente em zonas com variação do nível d’água e presença de fissuras e fraturas na 

rocha. Processos importantes de alteração podem também ocorrer na face de superfícies de 
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escavação, sobretudo naquelas onde são interceptados planos de xistosidade e fraturas mais 

abertas. Existem também fatores que têm influência na cinética das reações de oxidação dos 

sulfetos, como o tipo, composição química, teor e concentração desses minerais, além da 

área superficial, tamanho e forma das partículas de sulfeto presentes, a temperatura, o pH 

do meio e a ação de microorganismos (Cemig, 2007).  

 

A seguir são mostradas as equações que envolvem a alteração da Pirita e da Pirrotita (Pye e 

Miller, 1990 e Czerewko e Cripps, 1999 apud Hasparyk et al, 2003), que são os principais 

sulfetos encontrados na UHE Irapé.  

 

A equação 3.1 ilustra a reação da pirita com água e oxigênio, o que resulta na formação de 

sulfato ferroso e ácido sulfúrico. 

 

424222 2
7 SOHFeSOOOHFeS +→++            

                                   pirita                            sulfato ferroso    ácido sulfúrico                    (3.1) 

 

Se o pH do meio for inferior a 3,5 os produtos da reação da pirita podem reagir entre si, 

através da ação catalisadora das bactérias Ferrobacillus, formando sulfato férrico, 

conforme equação 3.2. 

( ) OHSOFeSOHOFeSO 23424224 2
12 +→++  

                               sulfato ferroso           ácido sulfúrico    sulfato férrico                                     (3.2) 

 

A pirita presente na rocha pode reagir com o sulfato férrico, formando mais sulfato ferroso 

e liberando também enxofre. 

 

( ) SFeSOFeSSOFe 23 42342 +→+  

                                             sulfato férrico     pirita   sulfato ferroso   enxofre                              (3.3) 

 27



 

Em presença de umidade e oxigênio e através da ação das bactérias catalisadoras, o enxofre 

liberado na reação 3.3 pode ser convertido em ácido sulfúrico. 

 

42222
3 SOHOHOS →++  

                                        enxofre                             ácido sulfúrico                                        (3.4) 

 

Durante o processo de alteração da pirita, o ácido sulfúrico formado nas diversas fases pode 

também se apresentar de maneira dissociada, em íons sulfato SO4
2- e íons H+ (Cemig, 

2007). 

 

Quanto à pirrotita, apesar de ser um sulfeto encontrado em abundância na natureza, são 

poucos os estudos desenvolvidos sobre sua oxidação (Hasparyk et al, 2003). A equação 3.5, 

apresentada por Nicholson (1990) apud Ayora et al (1998) representa a reação de oxidação 

da pirrotita, formando ácido sulfúrico, dissociado em íons sulfato e hidrogênio. Na equação, 

o valor de x pode variar de 0 a 0,125. 

 

( ) +−+
− ++−→+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+ xHSOFexOxHOxSFe x 21

2
2 2

4
2

221  

                        pirrotita       oxigênio           água           íons ferro   íons sulfato íons hidrogênio  (3.5) 

 

3.3 – DETERIORAÇÃO DO CONCRETO POR MEIO DE ÁCIDOS E SULFATOS 

 

O ácido sulfúrico (H2SO4) produzido a partir da oxidação dos sulfetos causa a lixiviação da 

pasta de cimento Portland contida no concreto e os íons sulfato dissolvidos (SO4
-2) podem 

reagir com os compostos da pasta, formando produtos expansivos. Ambos processos são 

deletérios ao concreto, diminuindo sua resistência mecânica e estanqueidade podendo levar 

até à sua desintegração (Cemig, 2007). 
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Os íons sulfato gerados na rocha de fundação podem penetrar no concreto por capilaridade 

e/ou absorção e reagir com o hidróxido de cálcio e com o aluminato tricálcico hidratado 

contidos na pasta de cimento, o que acarretará a formação de produtos expansivos, como a  

etringita e  a gipsita. 

 

A razão principal da falta de resistência química do concreto a agentes agressivos de caráter 

ácido é a alcalinidade, pois a pasta de cimento Portland tende a entrar em estado de 

desequilíbrio químico quando em contato com um meio ácido. Uma solução com pH menor 

que 12,5 pode ser qualificada como agressiva, pois a redução da alcalinidade da água dos 

poros tende a ocasionar a desestabilização dos produtos cimentícios: silicatos e aluminatos 

hidratados, que poderão se decompor em sílica-gel e alumina-gel, respectivamente, 

compostos estes sem propriedade aglomerante (Cemig, 2007).  

 

3.3.1 Ataque por ácido 

 

A ação do ácido sulfúrico no concreto provoca a lixiviação dos hidróxidos (Ca++, Na+, K+), 

a redução da alcalinidade e, conseqüentemente, a dissociação dos silicatos e aluminatos de 

cálcio hidratados presentes na pasta de cimento (Cemig, 2007). 

 

Resumidamente, essa lixiviação pode ser representada pelas seguintes reações: 

 

H2SO4     +     KOH     →     K2SO4     +     2 H2O    (3.6) 

H2SO4     +     NaOH     →     Na2SO4     +     2 H2O (3.7) 

H2SO4     +     Ca(OH)2     →     CaSO4       +     2 H2O (3.8) 

 

As reações do ácido sulfúrico com os hidróxidos de potássio (KOH) e de sódio (NaOH) 

contribuem para a redução do pH da pasta de cimento. Já a reação do ácido sulfúrico com o 

hidróxido de cálcio, Portlandita, além da redução do pH da pasta, gera o sulfato de cálcio 
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hidratado, gipsita, que conduz às deteriorações relacionadas ao ataque por sulfatos (Cemig, 

2007). 

 

3.3.2 Ataque por sulfato 

 
Os produtos gerados das reações dos sulfatos com os compostos da pasta de cimento têm 

volume maior do que os compostos iniciais, como o sulfato de cálcio hidratado, ou gipsita, 

e a etringita secundária, conduzindo à fissuração e desagregação do concreto (Hasparyk et 

al, 2003). 

 

As principais reações e mecanismos de ataque por sulfatos estão indicados, resumidamente, 

nas equações 3.9 a 3.17 (Ayora et al, 1998 apud Hasparyk et al, 2003 e Cemig, 2007). 

 

3.3.2.1 Deterioração por Sulfato de Potássio - K2SO4 

 

O sulfato de potássio, descrito na equação 3.7, reage com o hidróxido de cálcio, formando 

gipsita e um hidróxido. 

 

K2SO4  +  Ca(OH)2  + H2O → CaSO4 . 2 H2O + 2KOH (3.9) 

                                                      gipsita 

 

3.3.2.2 Deterioração por Sulfato de Sódio - Na2SO4 

 

O sulfato de sódio hidratado reage com o hidróxido de cálcio e assim como o sulfato de 

potássio, também gera gipsita. 

 

Ca(OH)2  +  Na2SO4 . 10 H2O  →  CaSO4 . 2 H2O  +  2 NaOH  +  8 H2O (3.10) 

                                                             gipsita 
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O sulfato de sódio hidratado também reage com o aluminato tricálcico hidratado, gerando 

etringita secundária, hidróxidos e água, como mostra a equação 3.11. 

 

                                          sulfato de sódio hidratado                   etringita secundária   

2 (3 CaO . Al2O3 . 12 H2O)  +  3 (Na2SO4 . 10 H2O)  →   3 CaAl2O3 . 3 CaSO4 . 31 H2O + 

2 Al(OH)3  +  6 NaOH  +  17 H2O (3.11) 

 

A gipsita originada da ação do sulfato de sódio (equação 3.10) também reage com o 

aluminato tricálcico hidratado, formando etringita secundária. 

 

3 (CaSO4 . 2 H2O)  +  3 CaO . Al2O3 . 6 H2O + 19 H2O  →  3 CaAl2O3 . 3 CaSO4 . 31 H2O (3.12) 

gipsita                                                                                    etringita secundária 

 
 

3.3.2.3 Deterioração por íons sulfato - SO4
–2 

 

Os íons sulfato dissolvidos reagem com o hidróxido de cálcio formando etringita 

secundária (equação 3.13), que em presença de íons sulfato pode gerar gipsita (equação 

3.14).  

 

2Ca(OH)2 + Ca4Al2O7 . 19H2O  + 8 H2O  + 3SO4
–2  +  6 H+  →  Ca6 Al2O6 (SO4)3 . 32 H2O (3.13) 

                                                                                          etringita secundária 

 

Ca6 Al2O6 (SO4)3 . 32 H2O + 3 SO4
-2 + 6 H+ →  6 CaSO4 . 2 H2O + 2 Al(OH)3 + 20 H2O (3.14) 

     etringita secundária                                                  gipsita 
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3.3.3 Ações Internas e Externas 

 
A deterioração do concreto pela ação de sulfetos pode ser interna ou externa. O ataque 

interno se dá quando os sulfetos fazem parte da composição do concreto, isto é, quando na 

confecção do concreto é utilizado agregado de rocha contendo sulfetos. O ataque externo se 

dá através da ação da água percolada pela fundação em rocha sulfetada ou água de 

reservatórios contendo sulfatos dissolvidos e/ou ácido sulfúrico (Haldane et al, 1970 apud 

Hasparyk et al, 2003). 

 

3.3.3.1 Ações internas 

 
A utilização de agregados de rocha sulfetada para confecção de concreto não é 

recomendada (Hasparyk et al, 2003), devido à deterioração interna que estes agregados 

poderão promover, através da liberação de íons sulfato (Chinchón et al, 1995 e Vázquez, 

1999 apud Cemig, 2007). 

 

A deterioração do concreto se dá pelas reações tardias de endurecimento causadas pelos 

sulfatos. Por serem expansivas, estas reações promovem tensões internas à massa de 

concreto endurecida causando o surgimento de micro-fissuras. O ataque dos sulfetos torna 

o concreto semelhante a um concreto com alta porosidade, deixando-o mais vulnerável a 

ações deletérias externas, como a carbonatação ou mesmo a ação de sulfatos presentes na 

água em contato com o concreto ou na rocha de fundação (Chinchón et al,1995 apud 

Hasparyk et al,2003).  

 

Segundo (Martínez et al s.d. apud Hasparyk et al, 2003), os concretos deteriorados pela 

ação interna de sulfetos apresentam manchas de ferrugem, fissuras mapeadas, 

intumescimento e desagregação, película branca ao redor do agregado onde estão presentes 

o sulfeto de ferro (melanterita) e os produtos da reação com o cimento (gesso e etringita), 

eflorescências brancas superficiais e baixa aderência da pasta ao agregado.  
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Para os casos onde é necessário o uso de material sulfetado para confecção de agregados, 

são encontrados na literatura alguns limites recomendáveis. Em alguns casos há limitação 

no teor de pirita e em outros limita-se o teor de enxofre e de enxofre total. Em Cemig 

(2007) são apresentados alguns limites encontrados na literatura, conforme descrito a 

seguir: 

• A Assembléia geral alemã para estudos de jazidas (1960) estabelece o teor máximo de 
1% em peso de SO3 no agregado; 

• Comitê Internacional de Grandes Barragens (1965): sulfatos e sulfetos determinados 
pelo método da química analítica e calculados em SO3 equivalente não devem passar de 
0,5% em peso dos agregados graúdos; 

• British Standard nº. 1047 para agregados de escória, contendo sulfeto, fixa o máximo de 
0,7% quando expresso em SO3 ; 

• O Regulamento Português do Betão (1971) estabelece para o concreto de cimento 
Portland as seguintes quantidades máximas de sulfeto em relação à massa de cimento: 
0,2% de sulfeto para o concreto com adição de pozolana, 0,5% para o concreto simples, 
0,2% para o concreto armado e 0,05% para o concreto protendido. Para o concreto com 
cimento de alto-forno não se tolera a presença de sulfeto no agregado; 

• A AFNOR NF P 18-541 (1994) estabelece, para concretos hidráulicos, o limite máximo 
de S total expresso em SO3 de 1% ou 0,75% de pirita; 

• A AFNOR P 18-542 (1994) estabelece, para os agregados contendo sulfeto de ferro 
(piritas), o teor de enxofre total, S ≤ 0,4% e teor de sulfato, SO3 ≤ 0,15%;  

  

3.3.3.2 Ações externas 

 
As ações externas de deterioração do concreto por sulfetos estão diretamente ligadas à ação 

de águas ácidas ou sulfatadas, percoladas pelo maciço e que promovem a oxidação dos 

sulfetos ali presentes. Quando em contato com o concreto, essas águas provocam a 

dissolução dos silicatos, aluminatos e hidróxidos de cálcio, desagregando a pasta de 

cimento superficial e, conseqüentemente, expondo os agregados (Cemig, 2007). 
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Para as estruturas de concreto em contato com maciço de rocha sulfetada, a principal 

preocupação é a ação da água que percola por juntas e fraturas do maciço, principalmente 

aquelas contendo material decomposto.  Uma medida preventiva ao ataque dessas águas é a 

impermeabilização das superfícies de rocha, adotada em Irapé, com o objetivo de impedir o 

contato das águas percoladas pelo maciço com as superfícies de concreto. 

 

3.4 – OBRAS DE ENGENHARIA AFETADAS POR SULFETOS 

 

São comuns na literatura os registros os casos de barragens e edificações deterioradas 

devido à ação interna de sulfatos, através do uso de agregados contendo sulfetos. Já os 

registros de obras civis executadas em maciços de rocha sulfetada são mais raros. Isso se 

deve ao fato de que esses locais foram historicamente evitados para implantação de 

estruturas de concreto.  

 

A ação externa de águas contendo sulfato provocou a deterioração da barragem de Fort 

Peck, em Montana, nos Estados Unidos, onde foi constatada a presença de gipsita em 

amostras de concreto deteriorado (Mehta et al, 1994). 

 

Na construção das barragens espanholas de Graus e Tabescán, na década de 60, foi 

utilizado agregado contendo sulfeto (pirrotita). Segundo Ayora et al (1998) apud Hasparyk 

et al (2003), a durabilidade das barragens ficou comprometida devido à formação de 

elementos expansivos como a etringita e a gipsita ao longo de fissuras e na interface pasta-

agregado (figura 3.1). Ensaios realizados revelaram que a porcentagem de enxofre é da 

ordem de 0,8% na rocha utilizada como agregado.  
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Figura 3.1 – Bloco de concreto da Barragem de Graus 

(Mieza, 1998 apud Hasparyk et al, 2003) 

 

Ainda na Espanha, na cidade de Maresme, próximo à Barcelona, observa-se que todas as 

edificações construídas com agregados provenientes da pedreira de Mont Palau apresentam 

deterioração do concreto através de fissuras. O maciço rochoso da pedreira apresenta altos 

teores de sulfetos de ferro, principalmente a pirrotita (Chinchón et al,1995). 

 

Na Catalunha registra-se também a demolição de duas pontes de concreto construídas com 

agregados piritosos: ponte entre Barcelona e Mataró, demolida em 1975 e a ponte sobre o 

Rio Tordesa, entre Barcelona e Gerona, demolida  em 1990 (Vazquez, 1999 apud Hasparyk 

et al, 2003). Outra estrutura deteriorada na Espanha foi a barragem de Fonsagrada, onde 

também foram utilizados agregados contendo sulfetos. 

 

Casos de demolição também são relatados por Bromley e Pettifer (1997), na Inglaterra, 

onde os problemas relacionados aos sulfetos ficaram conhecidos como “the mundic 

problem”, expressão de origem céltica usada para se referir à pirita. Na região de Cornwall 

e South Devon o uso disseminado de agregados provenientes de rejeitos da mineração e que 

continham sulfetos provocou a deterioração precoce do concreto de várias edificações, 

como mostrado nas figuras a seguir. 
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Figura 3.2 – Edificação na região de East Cornwall (Bromley, s.d.) 
 

 
Figura 3.3 - Parede em concreto com reparos recentes na região de Camborne 

(Bromley, s.d.) 
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Figura 3.4 – Muro de concreto na região de Camborne (Bromley, s.d.) 

 

Na Austrália, o concreto do túnel de desvio de uma barragem foi desintegrado pela ação das 

bactérias púrpuras Chromatium e Chorobium, que promoveram a oxidação da pirita 

presente no agregado graúdo (Canovas, 1988 apud Cemig, 2007).  

 

No Brasil, há o registro da barragem do Rio Descoberto, localizada a cerca de 50 km de 

Brasília e responsável por mais de 60% do abastecimento de água do Distrito Federal.  A 

barragem, do tipo concreto gravidade, foi concluída em 1974 e logo após o enchimento do 

reservatório surgiram os primeiros vazamentos. Foram realizadas recuperações em 

diferentes períodos, através de trabalhos de injeção e drenagem convencionais, porém sem 

êxito.  
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Figura 3.5 – Barragem do Rio Descoberto – Detalhe de fissura no concreto 

(Corrêa et al, s.d.) 

 

Após diversas análises, a origem do problema pôde ser diagnosticada pela ação deteriorante 

da pirita presente no agregado do concreto e em 2000 foi realizada a implantação de parede 

diafragma no paramento de montante, com o objetivo de impedir o contato da água com a 

pirita existente no corpo da barragem (Corrêa, 2001). 

 

 
Figura 3.6 – Vista da Barragem do Rio Descoberto (ECL Engenharia, s.d.) 
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3.5 – MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA OS CONCRETOS 

 

De acordo com Cemig (2007), para se evitar a ação externa dos sulfetos sobre o concreto 

devem ser adotadas medidas preventivas como a redução da relação a/c, a definição do 

consumo mínimo de cimento, a utilização de adições de pozolana, de sílica ativa e de 

escória. Estas medidas visam tornar o concreto pouco poroso, o que diminui sua 

permeabilidade e dificulta a penetração de águas agressivas no corpo da estrutura, visto que 

a resistência do concreto ao ataque químico aumenta consideravelmente com a redução dos 

poros capilares e dos macroporos (CEB, 1993). Essas medidas, combinadas com o uso de 

cimentos resistentes a sulfatos, visam prolongar a vida útil da estrutura, mas não impedem 

sua deterioração em longo prazo. 

 

A medida de proteção mais eficaz para evitar a ação externa dos sulfetos sobre o concreto é 

a impermeabilização das superfícies de rocha, impedindo-se o contato das soluções ácidas 

com a superfície de concreto e que deve ser utilizada concomitantemente com as medidas 

relacionadas com a composição do concreto (Cemig, 2007). 

 

Outra medida de proteção adotada é a drenagem das fundações. Como, nas obras de 

barragens, as estruturas de concreto são geralmente implantadas em maciços saturados, os 

dispositivos de drenagem não impedem o contato da água com as superfícies de concreto. 

Entretanto, a drenagem das fundações diminui as pressões intersticiais nos contatos do 

concreto com a rocha, minimizando os efeitos de possíveis percolações de água pelos 

concretos. 

 

Os estudos para a definição das medidas adotadas em Irapé para proteção dos concretos 

frente à agressividade química do maciço rochoso basearam-se na norma britânica BRE 

Special Digest 1 (BRE SD1, 2001), que apresenta um roteiro para classificação do 

ambiente quanto sua agressividade.  Em Leme-Intertechne (2003h) é apresentada uma 

síntese das recomendações da norma BRE Special Digest 1, que é transcrita a seguir e 
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dividida em duas partes: classificação do terreno quanto à sua agressividade ao concreto e 

definição das especificações do concreto e medidas de proteção adicionais. 

 

3.5.1 - Classificação da Agressividade Química do Maciço 

 

A classificação do maciço rochoso quanto à agressividade química ao concreto é feita 

considerando a presença e a quantidade potencial de íons sulfato e as características de 

mobilidade e pH da água subterrânea. Para tanto, é necessária a execução de análises 

químicas em amostras de águas subterrâneas e do material rochoso que efetivamente ficará 

em contato com a futura estrutura de concreto. 

 

Em regiões onde é conhecida a presença de minerais de sulfeto, como no caso de Irapé, 

torna-se indispensável a consideração do conteúdo total de sulfato que pode ser gerado pela 

oxidação dos sulfetos. A estimativa do conteúdo de sulfato na rocha pode ser feita através 

do seguinte procedimento: 

 

- Determinação do conteúdo de sulfato pré-existente na rocha (AS – Acid Soluble - %SO4); 

- Determinação do conteúdo total de enxofre presente na rocha (TS – Total Sulfur - %SO4); 

- Cálculo do conteúdo total potencial de sulfato (TPS – Total Potencial Sulfate - %SO4) 

onde TPS = 3 x TS; 

- Determinação da quantidade de enxofre efetivamente capaz de ser oxidado (OS – 

Oxidizable Sulfides - %SO4) onde OS = TPS – AS. 

 

As determinações do teor de enxofre devem ser realizadas tanto em amostras de águas 

subterrâneas como em amostras de rocha. Classifica-se então o maciço quanto ao teor de 

sulfato (Classe DS – Design Sulfate Class), através da tabela 3.1, associando-o à 

mobilidade da água subterrânea e obtendo-se a classe de agressividade química do 

ambiente ao concreto (Classe ACEC - Aggressive Chemical Environment for Concrete 

Class) definida pelo parâmetro AC (Aggressive Chemical). 
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Tabela 3.1 – Classificação do maciço quanto à agressividade ao concreto 

(Leme-Intertechne, 2003h) 

PH da Água 
Classe de 

sulfatos local 

DS 

OS (%SO4) 

Água 

Subterrânea 

(SO4 – g/L) Estática Móvel 

Classe ACEC 

Sem distinção AC-1s 

> 5,5 AC-1 DS-1 < 0,24 < 0,4 

≤ 5,5 AC-2z 

> 3,5 - AC-1s 

- > 5,5 AC-2 

≤ 3,5 - AC-2s 
DS-2 0,24 – 0,6 0,4 – 1,4 

- ≤ 5,5 AC-3z 

> 3,5 - AC-2s 

- > 5,5 AC-3 

≤ 3,5 - AC-3s 
DS-3 0,7 – 1,2 1,5 – 3,0 

- ≤ 5,5 AC-4 

> 3,5 - AC-3s 

- > 5,5 AC-4 

≤ 3,5 - AC-4s 
DS-4 1,3 – 2,4 3,1 – 6,0 

- ≤ 5,5 AC-5 

> 3,5 - AC-3s 

- > 5,5 AC-4m 

≤ 3,5 - AC-4ms 
DS-4m 1,3 – 2,4 3,1 – 3,0 

- ≤ 5,5 AC-5m 

> 3,5 - AC-4s 
DS-5 > 2,4 > 6,0 

≤ 3,5 qualquer valor AC-5 

> 3,5 - AC-4ms 
DS-5m > 2,4 > 6,0 

≤ 3,5 qualquer valor AC-5m 

Notas: 

1. Sufixo s indica que as águas foram classificadas como estáticas, geralmente não são necessárias medidas 

adicionais de proteção – APM. 

2. Sufixo m é relativo à presença de alto nível de magnésio nas classes 4 e 5. 

3. Sufixo z associa-se a concretos primariamente resistentes a condições ácidas e pode ser usado cimento 

comum. 
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 3.5.2 – Definição das especificações do concreto e medidas de proteção adicionais 

 

A partir da tabela 3.2 obtém-se a classe química de projeto (Classe DC – Design Chemical 

Class) e a quantidade de medidas adicionais de proteção (APM – Additional Protective 

Measures), em função da classificação da agressividade do maciço definida na tabela 3.1 e 

da espessura da parede de concreto.  

 

Tabela 3.2 – Definição da classe de concreto e do número de medidas de proteções 

adicionais (Leme-Intertechne, 2003h) 
Classe Química / Número de APM 

Espessura mínima da parede de concreto 
ACEC Class 

< 140 mm 140 – 450 mm > 450 mm 

AC-1 DC-2 / 0 DC-1 / 0 DC-1 / 0 

AC-1s DC-2 / 0 DC-1 / 0 DC-1 / 0 

AC-2 DC-3 / 0 DC-2 / 0 DC-1 / 0 

AC-2s DC-3 / 0 DC-2 / 0 DC-1 / 0 

AC-2z DC-3z / 0 DC-2z / 0 DC-1 / 0 

AC-3 DC-3 / 3 DC-3 / 2 DC-2 / 2 

AC-3s DC-4 / 0 DC-3 / 0 DC-2 / 0 

AC-3z DC-4z / 0 DC-3z / 0 DC-2z / 0 

AC-4 DC-4 / 3 DC-4 / 2 DC-3 / 2 

AC-4s DC-4 / 0 DC-4 / 0 DC-3 / 0 

AC-4z DC-4z / 1 DC-4z / 0 DC-3z / 0 

AC-4m DC-4m / 3 DC-4m / 2 DC-4m / 1 

AC-4ms DC-4m / 0 DC-4m / 0 DC-3 / 0 

AC-5 DC-4 / 3 DC-4 / 2 DC-3 / 2 

AC-5m DC-4m / 3 DC-4m / 2 DC-4m / 1 

AC-5z DC-4z / 0 DC-4z / 1 DC-3z / 1 
 

A classe química em que a estrutura se enquadrar na tabela 3.2 irá definir o consumo 

mínimo de cimento (kg/m³) e a máxima relação água/cimento a serem utilizados na 
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preparação do concreto. Essa definição depende também do tipo de cimento utilizado e da 

taxa de carbonato presente nos agregados, conforme tabelas 3.3 e 3.4. 

 

Tabela 3.3 – Tipos de cimento (Leme-Intertechne, 2003h) 
Tipo de cimento Descrição 

1 Cimento Portland comum 

2 Cimento Portland com escória de alto forno 

3 Cimento Portland resistente a sulfatos 

 

Tabela 3.4 – Taxa de carbonato nos agregados (Leme-Intertechne, 2003b) 
 Taxa de Carbonato nos Agregados 

Graduação 
Taxa A 

% CaCO3 

Taxa B 

% CaCO3 

Taxa C 

% CaCO3 

Carbonato total na fração 

grossa 

Min = 30 

Max = 108 [1] 

Min = 12 

Max = 30  

Min = 0 

Max = 12 

Carbonato total na fração 

fina 

Min = 10 

Max = 108 [1] 

Min = 2 

Max = 10 

Min = 0 

Max = 2 

Carbonato total nas duas 

frações 

Min = 10 a 30 

Max = 108 [1] 

Min = 2 a 12 

Max = 10 a 30 

Min = 0 

Max = 2 a 12 

[1] – Para calcários usar o limite superior de 100% e para dolomitos usar 108% 
 

Conhecidos a classe química do concreto, a taxa de carbonatos dos agregados e o tipo de 

cimento a ser utilizado, utiliza-se a tabela 3.5 para a definição do consumo de cimento e da 

relação a/c. 
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Tabela 3.5 – Qualidade do concreto (Leme-Intertechne, 2003h) 
Concretos 

Classe Química 
Taxa de Carbonatos 

dos Agregados 

Combinação de 

Grupos de Cimentos

Consumo Mínimo 

de Cimento 

 kg/m³ 

Máxima Relação 

Água/Cimento 

DC-1 Sem restrições 1,2,3 - - 

A,B,C 1 340 0,50 
DC-2 

A,B,C 2,3 300 0,55 

DC-2z Sem restrições 1,2,3 300 0,55 

A 2 400 0,40 

A 2,3 380 0,45 DC-3 

B,C 2,3 340 0,50 

DC-3* B 2,3 380 0,45 

DC-3** C 2,3 380 0,45 

DC-3z Sem restrições 1,2,3 340 0,50 

A 2 400 0,35 

A 2,3 400 0,40 DC-4 

B,C 2,3 380 0,45 

DC-4* B 2,3 400 0,40 

DC-4** C 2,3 400 0,40 

DC-4z Sem restrições 1,2,3 380 0,45 

A 2,3 400 0,40 
DC-4m 

B,C 3 380 0,45 

DC-4m* B 3 400 0,40 

DC-4m** C 3 400 0,40 

 

 

Além de prescrições para a composição do concreto, a norma britânica prevê também 

medidas de proteção adicionais. A quantidade de medidas adicionais a serem adotadas é 

definida na tabela 3.2, em função da classificação da agressividade do maciço. Os cinco 

tipos de medidas de proteção adicionais (APM) previstos são descritos a seguir: 
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-APM 1: Melhorar a qualidade do concreto adotando uma classe química mais agressiva. 

 

-APM 2: Melhorar a permeabilidade do concreto como uso de aditivos. 

 

-APM 3: Proteger a superfície da estrutura, impedindo o contato do concreto com o maciço 

rochoso e a água subterrânea. Esta medida é recomendada quando o nível de agressividade 

química do terreno excede a capacidade de resistência ao ataque químico do concreto. 

 

-APM 4: Adotar camada de sacrifício, aumentando a espessura de concreto de modo que a 

quantidade excedente absorva todo o ataque químico, preservando o concreto da estrutura 

propriamente dita. A qualidade da camada de sacrifício deve ser igual ou melhor que a 

qualidade do concreto da estrutura. O uso da camada de sacrifício não é recomendado se a 

superfície de concreto deve permanecer intacta para não perder suas características de atrito 

e coesão à superfície de rocha. Por isso, essa medida de proteção não pôde ser aplicada em 

Irapé, onde são requeridas estanqueidade e resistência nos contatos em grande parte das 

estruturas. 

 

-APM5: Adotar sistema de drenagem, com o objetivo de minimizar o contato entre a água 

subterrânea quimicamente agressiva e o concreto. O sistema de drenagem deve ser 

instalado e projetado para drenar ou retirar da vizinhança da estrutura de concreto qualquer 

água subterrânea quimicamente nociva. 

 

A aplicação das prescrições da norma britânica ao caso da UHE Irapé é mostrada no 

capítulo 4. 

 

 



Capítulo 4 
 

 

ESTUDOS REALIZADOS EM IRAPÉ 
 

 

4.1 – INTRODUÇÃO 

 

Para a definição das soluções de engenharia a serem empregadas na implantação da UHE 

Irapé, face à presença de sulfetos no maciço rochoso, foram realizados vários estudos e 

testes durante o desenvolvimento do projeto.  

 

A solução de impermeabilização das superfícies de rocha originou-se da norma britânica 

BRE Special Digest 1 (BRE SD1, 2001), que apresenta um roteiro para caracterização da 

agressividade do maciço e definição da qualidade necessária do concreto para resistir a essa 

agressividade, como mostrado no capítulo 3. A norma ainda baliza a definição de medidas 

de proteção adicionais a serem adotadas. No caso de Irapé, foram adotadas as medidas de 

melhoria das características do concreto, drenagem e impermeabilização das superfícies de 

rocha. 

 

Definido o uso da impermeabilização dos contatos entre concreto e rocha como uma 

medida de proteção ao concreto, os trabalhos de projeto foram voltados para a definição de 

quais produtos e procedimentos seriam utilizados para a realização desses tratamentos. Os 

testes de laboratório e de campo realizados resultaram na adoção de uma resina de base 

epóxi, o Fospox SF P235, e de um revestimento elastomérico à base de poliuretano, o 

Nitoproof 250.  Esses dois produtos, juntamente com argamassas especiais e epoxídicas, 

foram utilizados em diferentes locais, de acordo com suas características de resistência 

mecânica, deformabilidade e estanqueidade.  
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A definição da impermeabilização dos contatos como medida preventiva ao ataque de 

sulfetos e a definição dos produtos e procedimentos para execução dessas 

impermeabilizações são descritas a seguir. 

 

4.2 – APLICAÇÃO DA NORMA BRITÂNICA 

 

A aplicação das prescrições da norma BRE Special Digest 1 foi proposta pela projetista em 

Leme-Intertechne (2003h) e sumarizada em Cemig (2007), conforme a seguir. 

 
 

4.2.1 - Classificação da agressividade química do ambiente 

 
A classificação da agressividade química do ambiente ao concreto se dá através da 

avaliação de parâmetros relativos à água presente no maciço e ao teor de enxofre presente 

na rocha. A determinação do teor de enxofre é um indicativo do potencial de agressividade 

do maciço, mas a agressividade química se dará efetivamente pela ação da água que percola 

pelo maciço e, logo, as características dessa água são os dados de maior influência na 

definição dos tratamentos através da metodologia proposta pela norma britânica. Maciços 

que possuem elevados teores de sulfeto, mas que não apresentam água em condições de 

dissolver e transportar esses minerais, podem ser menos agressivos do que aqueles onde 

existe água móvel com teores elevados de sulfatos dissolvidos. 

 

A seguir é mostrada a metodologia para definição da agressividade química do ambiente a 

partir das características do maciço (item a) e da água que percola por ele (item b). 

 

a) Classificação do maciço quanto ao conteúdo total de sulfeto 

 

A partir de ensaios químicos executados em amostras de rocha sã a pouco decomposta, 

foram determinados os teores de enxofre total (Stotal) e enxofre nas formas de sulfeto 
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(Ssulfeto) e sulfato (Ssulfato) e feito o cálculo da quantidade de enxofre efetivamente capaz de 

ser oxidado. 

 

Sulfato pré-existente na rocha:  

% Ssulfato (média) = 0,07%   => AS = 0,07% 

Conteúdo total de enxofre na rocha:  

% Stotal (média) = 2,15% => TS = 2,15% 

Conteúdo total potencial de sulfato:  

TPS = 3 x TS    => TPS = 6,45% 

Quantidade de enxofre efetivamente capaz de ser oxidado: 

 OS = TPS – AS   => OS = 6,38% 

 

Dos resultados das análises químicas executadas pela Cemig nas amostras de água 

subterrânea coletadas em sondagens rotativas foi definida a quantidade de enxofre presente 

na água. 

− SR-114 (21/08/2000) = 0,00425 g/L SO4 

− SR-114 (14/03/2002) = 0,02511 g/L SO4            Média = 0,01176 g/L 

− SR-116 (21/08/2000) = 0,01364 g/L SO4 

− SR-116 (14/03/2002) = 0,00405 g/L SO4 

 

Considerando-se os resultados das análises com amostras de água subterrânea, a 

classificação do maciço quanto ao conteúdo de sulfato é DS-1 (<0,4g/L SO4) e de acordo 

com os resultados das determinações dos teores de Stotal e Ssulfato o terreno passaria a ser 

classificado como DS-5 (%SO4 > 2,4%). Entretanto, a norma recomenda que a classe DS 

calculada pelo parâmetro OS deva ser limitada até duas classes acima da classe DS 

calculada através dos resultados das análises de água, porque o coeficiente TPS, que gera o 

valor de OS, pode assumir valores não representativos da real agressividade química do 

maciço. Isso ocorre quando os valores de enxofre presentes na rocha são elevados, mas o 
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teor de sulfatos dissolvidos na água que percola pelo maciço é baixo. Logo, a Classe DS 

adotada foi a DS-3, conforme a tabela 4.1. 

 

b) Associação da Classe DS com a mobilidade e o pH da água subterrânea 

 

A caracterização da água subterrânea é feita com base no valor da permeabilidade (k) do 

maciço rochoso, sendo considerada móvel quando k > 10-6m/s e estática quando                  

k < 10-6m/s. No maciço rochoso de Irapé, o fluxo de água se dá principalmente pelos planos 

de fraturas, os quais se encontram relativamente abertos quando próximos à superfície e 

relativamente fechados em maiores profundidades. Os ensaios de perda d’água sob pressão, 

executados nas sondagens rotativas e mistas, mostraram que o grau de condutividade do 

maciço rochoso são a pouco decomposto varia de H2 (10-6 m/s a 10-7m/s) a H1 (< 10-7m/s), 

o que levaria a uma classificação da água como estática. Entretanto, como as medições 

foram realizadas antes do enchimento do reservatório, foi assumido para o projeto que a 

água subterrânea é móvel prevendo-se que, com a presença do reservatório, a condutividade 

no maciço pudesse aumentar, caracterizando uma situação mais crítica. 

 

O valor de pH da água foi obtido a partir de amostras provenientes de sondagens rotativas e 

de medidas expeditas de pH feitas com papel indicador. Os valores de pH obtidos foram: 

 

− SR-114: 6,74 (21/08/2000) e 6,14 (14/03/2002) 

− SR-116: 6,12 (21/08/2000) e 5,17 (14/03/2002) 

− Janela intermediária dos túneis de desvio: ≈ 6,5 (papel indicador) 

− Talude do vertedouro e shaft : ≈ 6 (papel indicador) 

 

Portanto, assumiu-se um pH de 6 para as águas subterrâneas que percolam pelo maciço 

rochoso são. A partir da tabela 4.1, em função da Classe DS correspondente a DS-3 e 

considerando a água no maciço como móvel e com pH > 5,5, obteve-se a classificação do 

maciço quanto à agressividade ao concreto, classe ACEC equivalente a AC-3. 
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Tabela 4.1 – Classificação do maciço quanto à agressividade ao concreto 

PH da Água Classe de 
sulfatos local OS (%SO4) 

Água 
Subterrânea 
(SO4 – g/L) Estática Móvel 

Classe ACEC  

Sem distinção AC-1s 
> 5,5 AC-1 DS-1 < 0,24 < 0,4 
≤ 5,5 AC-2z 

> 3,5 - AC-1s 
- > 5,5 AC-2 

≤ 3,5 - AC-2s DS-2 0,24 – 0,6 0,4 – 1,4 

- ≤ 5,5 AC-3z 
> 3,5 - AC-2s 

- > 5,5 AC-3 
≤ 3,5 - AC-3s DS-3 0,7 – 1,2 1,5 – 3,0 

- ≤ 5,5 AC-4 
> 3,5 - AC-3s 

- > 5,5 AC-4 
≤ 3,5 - AC-4s DS-4 1,3 – 2,4 3,1 – 6,0 

- ≤ 5,5 AC-5 
> 3,5 - AC-3s 

- > 5,5 AC-4m 
≤ 3,5 - AC-4ms DS-4m 1,3 – 2,4 3,1 – 3,0 

- ≤ 5,5 AC-5m 
> 3,5 - AC-4s DS-5 > 2,4 > 6,0 ≤ 3,5 qualquer valor AC-5 
> 3,5 - AC-4ms DS-5m > 2,4 > 6,0 ≤ 3,5 qualquer valor AC-5m 

 
 Dado de entrada Dado de saída 

 

 

4.2.2 - Definição das características do concreto 

 
A partir da Classe ACEC igual a AC-3 e como todas as estruturas da usina possuem 

espessura superior a 450mm, obtém-se a Classe Química DC igual a DC-2 e a definição de 

duas medidas adicionais de proteção (APM), conforme tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Definição da classe de concreto e do número de medidas de proteções 

adicionais (APM) 
Classe Química / Número de APM 

Espessura mínima da parede de concreto 
Classe ACEC 

< 140 mm 140 – 450 mm > 450 mm 

AC-1 DC-2 / 0 DC-1 / 0 DC-1 / 0 

AC-1s DC-2 / 0 DC-1 / 0 DC-1 / 0 

AC-2 DC-3 / 0 DC-2 / 0 DC-1 / 0 

AC-2s DC-3 / 0 DC-2 / 0 DC-1 / 0 

AC-2z DC-3z / 0 DC-2z / 0 DC-1 / 0 

AC-3 DC-3 / 3 DC-3 / 2 DC-2 / 2 

AC-3s DC-4 / 0 DC-3 / 0 DC-2 / 0 

AC-3z DC-4z / 0 DC-3z / 0 DC-2z / 0 

AC-4 DC-4 / 3 DC-4 / 2 DC-3 / 2 

AC-4s DC-4 / 0 DC-4 / 0 DC-3 / 0 

AC-4z DC-4z / 1 DC-4z / 0 DC-3z / 0 

AC-4m DC-4m / 3 DC-4m / 2 DC-4m / 1 

AC-4ms DC-4m / 0 DC-4m / 0 DC-3 / 0 

AC-5 DC-4 / 3 DC-4 / 2 DC-3 / 2 

AC-5m DC-4m / 3 DC-4m / 2 DC-4m / 1 

AC-5z DC-4z / 0 DC-4z / 1 DC-3z / 1 

 

 
Dado de entrada Dado de saída 

 

Na confecção dos concretos de Irapé foi utilizado o cimento Portland resistente a sulfatos, 

classificado como tipo 3, de acordo com a tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Tipos de cimento 
Tipo de cimento Descrição 

1 Cimento Portland comum 

2 Cimento Portland com escória de alto forno 

3 Cimento Portland resistente a sulfatos 
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Através da tabela 4.4, obtém-se as características do concreto tipo DC-2 utilizando-se os 
cimentos 2 e 3: 

Tabela 4.4 – Qualidade do concreto 
Concretos 

Taxa de Carbonatos 

dos Agregados 

Combinação de 

Grupos de Cimentos

Consumo Mínimo 

de Cimento 
Classe Química Máxima Relação 

Água/Cimento 
 kg/m³ 

DC-1 Sem restrições 1,2,3 - - 

A,B,C 1 340 0,50 
DC-2 

A,B,C 2,3 300 0,55 

A 2 400 0,40 

A 2,3 380 0,45 DC-3 

B,C 2,3 340 0,50 

A 2 400 0,35 

A 2,3 400 0,40 DC-4 

B,C 2,3 380 0,45 

 

 
Dado de entrada Dado de saída 

 

Ficaram assim definidos o consumo mínimo de cimento em 300kg/m³ e a máxima relação 

água/cimento em 0,55 para a confecção dos concretos. Restaram a definição das 2 medidas 

adicionais de proteção, prescritas na tabela 4.2. 

 

Como uma medida adicional, foi utilizada a APM 1, descrita no item 3.5.2, que é a de 

melhorar a qualidade do concreto, aumentando-se em uma classe a Classe DC. Assumindo 

a Classe DC igual a DC-3, com a taxa de carbonatos contida em B e C, conforme tabela 

3.4, tem-se então consumo mínimo de cimento igual 340kg/m³ e relação água/cimento 

máxima igual a 0,50. Foi adotado em Irapé, para os concretos em contato com as 

superfícies do maciço rochoso, relação água/cimento não superior a 0,45 e consumo 

mínimo de cimento de 350kg/m³, atendendo assim à prescrição da norma. 
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Como segunda medida adicional, foi adotada a APM 3, descrita no item 3.5.2 e que visa a 

proteção da superfície, impedindo o contato do concreto com o maciço rochoso e a água 

subterrânea. Esta medida foi implantada através dos tratamentos superficiais de rocha 

utilizando-se a pintura de base epóxi em alguns locais e revestimento à base de poliuretano 

em outros. A definição dos locais de aplicação de cada produto é apresentada no capítulo 5. 

 

Para grande parte das estruturas, o projeto prevê também a adoção de execução de 

drenagem do maciço junto às estruturas, o que constituiria mais uma medida de proteção 

adicional (APM 5). Entretanto, a drenagem na fundação das estruturas não pôde ser 

considerada na definição das proteções porque, como as estruturas são implantadas em sua 

maior parte em maciços saturados, a drenagem não impediria por completo o contato da 

água com as superfícies de concreto. Mas o papel estrutural de redução de esforços de sub-

pressão na fundação das estruturas de concreto desenvolvido pela drenagem contribui 

também para proteção dos concretos frente ao ataque de águas ácidas, visto que reduz a 

pressão intersticial nos contatos entre concreto e rocha e pode até eliminar, em muitos 

casos, a presença d’água nesses contatos.   

 

A drenagem das fundações na UHE Irapé foi considerada como uma contribuição adicional 

à proteção dos concretos, mas foi dimensionada a partir de critérios estruturais e executada 

de maneira convencional, através de instalação de meias-canas nas fundações e nas paredes 

do Vertedouro, do Extravasor e da Casa de Força, e no piso e paredes dos Túneis Calha, 

além da execução de cortinas de drenagem no Vertedouro.  

 

4.2.3 – Estruturas sujeitas às águas percoladas pelo maciço da Barragem 
 

As definições mostradas em 4.2.1 e 4.2.2 foram aplicadas às estruturas do Vertedouro, 

Extravasor, Túneis Calha, Defletor, Tomada d’Água, Condutos Forçados e Casa de Força, 

que estão sujeitas à ação agressiva do maciço rochoso através do contato do concreto com a 

superfície de rocha.  
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Observou-se, entretanto, que as estruturas com função de plug, que são os Tampões dos 

Túneis de Desvio e o Plug em CCR da Barragem, estariam sujeitas a condições mais 

severas que as demais estruturas, porque poderiam entrar em contato com a água percolada 

pelo material posicionado a montante do núcleo da barragem, formado por rocha sulfetada  

parcialmente lixiviada que constitui a zona 5L, conforme figura 2.6.  A análise dessas águas 

revelou concentrações de enxofre superiores e valores de pH inferiores àqueles 

apresentados pelas águas que percolam pelo maciço são e, logo, são águas mais agressivas. 

 

Na tabela 4.5 são comparados os teores de enxofre encontrados no maciço são com os 

teores apresentados pelo material da zona 5L do enrocamento da barragem e os respectivos 

valores de agressividade previstos na norma. 
 

Tabela 4.5 – Teores de enxofre no maciço são e na rocha lixiviada 
 Maciço são (%SO4) Zona 5L (%SO4) 

Stotal 2,15 0,908 
Ssulfeto 2,08 0,653 
Ssulfato 0,07 0,255 

AS 0,07 0,255 
TS 2,15 0,908 

TPS 6,45 2,724 
OS 6,38 2,469 

 

A tabela 4.6 apresenta a classificação de mobilidade e as características físico-químicas das 

águas subterrâneas que fluem por estes materiais. 

 

Tabela 4.6 – Características das águas subterrâneas 
 Maciço são Zona 5L 

Conteúdo de SO4 (g/L) 0,012 ≈ 20 

Mobilidade da água móvel móvel 

pH ≈ 6 ≈ 2 
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Aplicando-se os critérios da BRE Special Digest 1 para o Plug em CCR da Barragem e os 

Tampões dos Túneis de Desvio, considerando as características do material da zona 5L do 

enrocamento da barragem, tem-se Classe ACEC equivalente a AC-5, conforme tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7– Classificação da zona 5L quanto à agressividade ao concreto 

PH da Água Classe de 
sulfatos local 

DS  
OS (%SO4) 

Água 
Subterrânea 
(SO4 – g/L) Estática Móvel 

Classe ACEC 

Sem distinção AC-1s 
> 5,5 AC-1 DS-1 < 0,24 < 0,4 
≤ 5,5 AC-2z 

> 3,5 - AC-1s 
- > 5,5 AC-2 

≤ 3,5 - AC-2s DS-2 0,24 – 0,6 0,4 – 1,4 

- ≤ 5,5 AC-3z 
> 3,5 - AC-2s 

- > 5,5 AC-3 
≤ 3,5 - AC-3s 3 DS- 0,7 – 1,2 1,5 – 3,0 

- ≤ 5,5 AC-4 
> 3,5 - AC-3s 

- > 5,5 AC-4 
≤ 3,5 - AC-4s DS-4 1,3 – 2,4 3,1 – 6,0 

- ≤ 5,5 AC-5 
> 3,5 - AC-4s 
≤ 3,5 qualquer valor AC-5 DS-5 > 2,4 > 6,0 
≤ 3,5 qualquer valor AC-5m 

 
 Dado de saída Dado de entrada 

 

Para a classe de agressividade AC-5, a norma define a classe química DC-3 com adoção de 

duas medidas de proteção adicionais (tabela 4.8). Assim, através da tabela 4.9 é possível 

obter as características dos concretos especificados: 
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Tabela 4.8 – Classe de concreto e  medidas de proteção adicionais para os plugs 
Classe Química (DC Class) / Número de APM 

Espessura mínima da parede de concreto ACEC Class < 140 mm 140 – 450 mm > 450 mm 
AC-1 DC-2 / 0 DC-1 / 0 DC-1 / 0 
AC-2 DC-3 / 0 DC-2 / 0 DC-1 / 0 
AC-3 DC-3 / 3 DC-3 / 2 DC-2 / 2 
AC-4 DC-4 / 3 DC-4 / 2 DC-3 / 2 
AC-5 DC-4 / 3 DC-4 / 2 DC-3 / 2 

 
 Dado de entrada Dado de saída 

 

Tabela 4.9 – Qualidade do concreto 
Concretos 

Classe Química Taxa de Carbonatos 
dos Agregados 

Combinação de 
Grupos de 
Cimentos 

Consumo Mínimo 
de Cimento 

 kg/m³ 

Máxima Relação 
Água/Cimento 

DC-1 Sem restrições 1,2,3 - - 
A,B,C 1 340 0,50 DC-2 A,B,C 2,3 300 0,55 

A 2 400 0,40 
A 2,3 380 0,45 DC-3 

B,C 2,3 340 0,50 
A 2 400 0,35 
A 2,3 400 0,40 DC-4 

B,C 2,3 380 0,45 
 
 Dado de entrada Dado de saída 

 

De acordo com a BRE Special Digest 1, as estruturas com função de plug devem então 

utilizar concreto com consumo mínimo de cimento igual a 340kg/m³ e relação a/c menor ou 

igual a 0,50, além da adoção de duas medidas adicionais de proteção.  

 

Para as estruturas com função de plug em Irapé, foi utilizado o concreto com consumo 

mínimo de cimento de 350kg/m³ e relação a/c menor ou igual a 0,45, atendendo as 

prescrições da norma. Como medidas de proteção adicionais, foram adotados o uso de 

sílica ativa, polímeros e aditivos redutores de permeabilidade (APM 2) e a 

impermeabilização das superfícies de rocha (APM 3). 
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Uma vez definido o uso da impermeabilização das superfícies de rocha como uma medida 

de proteção ao concreto, foram desenvolvidos testes de campo e de laboratório para a 

definição de quais produtos utilizar.  

 

 

4.3 – TESTES DE CAMPO 

 

Durante a fase de desenvolvimento do projeto básico já havia sido levantada a necessidade 

de adoção de um sistema de proteção no contato do concreto com a rocha e o texto da 

especificação técnica definia os seguintes procedimentos: 

 

• Em superfícies horizontais, aplicação de uma camada de aproximadamente 20mm 

de argamassa com relação cimento/agregado de 1:2, com adição de 10% de sílica 

ativa e relação água/cimento máxima de 0,45; 

 

• Em superfícies inclinadas, verticais e tetos de escavações, aplicação de uma manta 

de PVC. 

 

Durante o desenvolvimento do projeto executivo foram realizados testes com a manta de 

PVC, prevista no projeto básico, e com outros produtos alternativos com o objetivo de 

definir produtos e procedimentos para os tratamentos superficiais que atendessem os 

requisitos de estanqueidade e resistência requeridos pelos contatos entre concreto e rocha e 

que apresentassem boas condições de execução. Além da manta de PVC, foram testados 

membrana polimérica projetada, película rígida de base epóxi e película flexível de 

poliuretano. A seguir serão apresentados os testes realizados com estes quatro produtos.  
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4.3.1 Manta de PVC 

 

A manta de policloreto de vinila, PVC, denominada Vinimanta, foi fornecida pela Sansuy e 

possui 2 mm de espessura.  O revestimento das superfícies de rocha se dá através da 

instalação da manta, fixada ao maciço através de chumbadores de expansão acoplados por 

arruelas de PVC.  

 

A manta foi instalada no Túnel de Desvio Superior, sobre a superfície de escavação tratada 

com concreto projetado. No Conduto Forçado 1, parte da manta foi aplicada diretamente 

sobre a superfície de escavação e parte sobre a superfície tratada com projetado. No Canal 

de Adução do Vertedouro a manta foi instalada diretamente sobre a superfície de 

escavação, e em seguida foi executada uma concretagem contra a membrana. Após a cura 

do concreto a peça concretada foi removida. Não foram observados danos à manta de PVC. 

A conformação da manta às irregularidades da superfície de escavação não foi satisfatória, 

devido à sua pequena flexibilidade. 

 

 
Figura 4.1 – Manta de PVC aplicada no Conduto Forçado 1 
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A manta foi fornecida em faixas de 1,40m de largura, emendadas através de soldagem por 

vulcanização à quente. Durante a execução da vulcanização houve grande dissipação de 

fumaça com cheiro forte o que requereu a instalação de ventilação forçada para promover 

as condições de salubridade necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos. Foi também 

observado que, durante a vulcanização, a manta pode sofrer perda de flexibilidade nas 

emendas. 

 

Durante a instalação da manta foi observada a dificuldade de evitar vazios entre a mesma e 

a rocha, devido às irregularidades das superfícies agravadas nos locais com negativos de 

escavação, além dos vazios gerados em função das meias-canas de escavação. Para a 

melhor conformação da manta à superfície do maciço foi testada a aplicação de argamassa 

para suavizar as irregularidades e superfícies pontiagudas. Foi detectada também a 

necessidade de proteção da manta contra o puncionamento durante a montagem das 

armaduras, gabaritos, embutidos e mesmo durante as concretagens. 

 

 

Figura 4.2 – Emenda por vulcanização na manta de PVC 
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Figura 4.3 – Detalhe da concretagem junto à manta de PVC 

 

 

Figura 4.4 – Estrutura concretada contra a manta de PVC 
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Figura 4.5 – Aspecto da manta após remoção da estrutura de concreto 

 

 

 

Figura 4.6 – Vazio formado sobre meia-cana de escavação 
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4.3.2 Membrana polimérica 
 

A membrana polimérica testada, de fabricação da Degusa, foi denominada de Masterseal 

345. A aplicação do produto se deu através da projeção do mesmo contra o maciço rochoso, 

semelhante à aplicação de concreto projetado.  

 

Os testes de campo foram realizados nas paredes de escavação do Conduto Forçado 1 e do 

Canal de Aproximação do Vertedouro. Foram simuladas três condições de superfície de 

rocha: superfície seca, úmida e com surgência de água.  

 

Observou-se durante a aplicação muita dissipação de poeira, escorrimento do material 

aplicado sobre a superfície úmida, heterogeneidade na espessura e na textura e a superfície 

acabada da membrana apresentou fissuras mapeadas. 

 

 

Figura 4.7 – Aplicação do Masterseal 345 
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Figura 4.8 – Textura irregular e fissuras de retração observados no Masterseal 

 

4.3.3 Película rígida de base epóxi 
 

A película rígida de base epóxi, denominada Fospox SF P235 e fornecida pela Fosroc, é 

uma tinta anticorrosiva a base de epóxi modificado, poliamina, sem solvente, de dois 

componentes, com função de “primer” e acabamento. O produto já havia sido utilizado 

anteriormente pela Petrobrás, em plataformas de exploração de petróleo, para a proteção de 

estruturas de concreto contra a ação da água do mar. 

 

No projeto de Irapé, o Fospox SF P235 foi pensado para tratar as superfícies onde, além de 

resistência à compressão, era exigido da película de proteção também resistência à tração e 

aderência com a estrutura de concreto, para a garantia da estanqueidade da estrutura. Por 

isso, além dos aspectos ligados à exeqüibilidade, foram também observados em campo 

aspectos mecânicos, como a aderência da superfície de rocha à película e da película ao 

concreto. Os testes foram realizados diretamente sobre a superfície de rocha e também 
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sobre superfícies previamente tratadas com concreto projetado, nas condições de superfície 

dráulica do Canal de 

dução do Vertedouro, El. 490,00, com a película aplicada diretamente sobre a superfície 

o, para a remoção de todo material solto. O Fospox SF P235 foi testado com e 

sem diluição, aplicado por aspersão através de pistola do tipo “airless” em várias camadas 

ntre a película, o concreto e a rocha, foram moldadas placas de 

concreto com dimensões de 50cm x 50cm x 20cm. As placas de concreto foram moldadas 

”; 

• Película antes de atingir a condição “seca ao toque”, com aspersão de areia; 

• Película após atingir a condição “seca ao toque”.  

 

seca e superfície úmida. 

 

Os testes foram executados na parede do Túnel de Desvio Superior, com aplicação do 

Fospox sobre o concreto projetado e na parede lateral esquerda hi

A

de escavação nas condições de superfície seca e de superfície úmida. 

 

Antes da aplicação da impermeabilização, as superfícies foram tratadas com jatos de água e 

ar sob pressã

sucessivas.  

 

Para avaliar a aderência e

nas seguintes condições: 

 

• Película antes de atingir a condição “seca ao toque
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Figura 4.9 – Placas de concreto moldadas junto à superfície tratada com Fospox 

 

Foi observado que a condição seca ao toque se dá num tempo superior a 24 horas após a 

aplicação do produto. A aspersão de areia foi realizada sobre a superfície de rocha já 

impermeabilizada, com a perspectiva de melhorar a aderência do concreto à película. 

 

 

Figura 4.10 – Placa de concreto moldada sobre o concreto projetado tratado com Fospox 

 65



 

 

Figura 4.11 – Extração de testemunhos de concreto 

 

 

Rocha 
Concreto projetado 

Película de Fospox 

Concreto 

Figura 4.12 – Testemunho de concreto, película e projetado 
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Rocha 

Película de Fospox 
Concreto 

Figura 4.13 – Testemunho com concreto, película e rocha 

 

Durante a aplicação da impermeabilização observou-se que o Fospox SF P235 pode ser 

aplicado tanto na condição seca como na condição úmida. O produto, entretanto, não pode 

ser aplicado sobre a superfície com percolação de água. Logo, todos os pontos de surgência 

foram drenados antes da aplicação da película e posteriormente os drenos coletores foram 

injetados com calda de cimento. A película apresentou boa aderência à rocha e ao concreto. 

 

O detalhamento da instalação dos dispositivos de drenagem durante a aplicação da 

impermeabilização é mostrado no item 5.3.1.3. 

 

4.3.4 Película flexível de poliuretano 

  

A película flexível à base de poliuretano, Nitoproof 250, é um revestimento elastomérico 

monocomponente, aplicado e curado a frio.  
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Os testes de campo foram executados nas paredes laterais, no piso e no teto do Túnel de 

Desvio Superior e na Galeria de Drenagem da Casa de Força. O produto foi aplicado com 

pistola do tipo “airless”, puro e diluído com solvente, nas seguintes condições de substrato: 

 

• Superfície de rocha escavada tratada com concreto projetado; 

• Superfície de rocha escavada seca; 

• Superfície de rocha escavada na condição saturada de superfície seca; 

• Superfície de rocha escavada molhada. 

 

 

Figura 4.14 – Aplicação do Nitoproof na Galeria de Drenagem da Casa de Força 
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Figura 4.15 – Detalhe do escorrimento do material 

 

 

Figura 4.16 – Descolamento da película aplicada sobre superfície úmida 

 

Através dos testes de campo, foram feitas as seguintes observações: 

 

• O produto apresenta boa aderência à superfície seca; 

• O produto apresenta descolamento quando aplicado sobre superfície úmida; 
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• O produto não apresenta boa aderência ao substrato na condição saturada de 

superfície seca; 

• A aplicação de um “primer” de Fospox sobre a superfície de rocha na condição 

saturada de superfície seca possibilita a aplicação do Nitoproof; 

• O tratamento prévio das fraturas abertas e das zonas de maior irregularidade com 

argamassa epoxídica facilita a aplicação da impermeabilização; 

• O produto apresenta escorrimento principalmente quando aplicado nas abóbadas de 

túneis; 

• A instalação de drenos viabiliza a aplicação do produto em locais com surgência de 

água. 

 

4.3.5 – Conclusões sobre os testes de campo 

 

A partir dos testes de campo foi descartada a utilização da manta de PVC e do Masterseal 

345 e definida a utilização da tinta epóxi Fospox SF P235 e da membrana de poliuretano 

Nitoproof 250 para a impermeabilização das superfícies de contato do concreto com a 

rocha.  

 

A manta de PVC demonstrou deficiências quanto à instalação, deixando grande número de 

vazios entre a manta e a rocha, além de mostrar-se vulnerável às irregularidades da 

superfície de rocha, sendo perfurada quando pressionada contra superfícies pontiagudas. 

Sua adoção iria requerer grande quantidade de aplicação de argamassa de regularização. 

Outro aspecto negativo à sua adoção foi o processo de emenda das faixas de manta, por 

vulcanização, que provoca a formação abundante de fumaça e requer a instalação de 

sistema de ventilação forçada, além de promover a perda de flexibilidade da manta.  

 

A aplicação do Masterseal 345, por projeção, apresentou grande quantidade de poeira, o 

que tornou o ambiente insalubre. Além disso, a superfície tratada apresentou espessura 
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irregular e fissuras de retração, o que prejudicaria seu desempenho como barreira 

impermeável assim como a estanqueidade do contato. 

 

A adoção do Fospox SF P235 se deu pela facilidade de aplicação e pelos bons resultados de 

aderência ao concreto e à rocha. Outro aspecto favorável foi a simplicidade da solução para 

o principal problema de aplicação detectado, que é a presença de água e que foi resolvido 

com a instalação de drenos localizados nos pontos de surgência para posterior injeção.  

 

Apesar das dificuldades de aplicação, principalmente referentes ao escorrimento e falta de 

aderência a superfícies úmidas, o Nitoproof 250 foi adotado como membrana de 

impermeabilização para os locais onde era permitida a interface flexível entre rocha e 

estrutura de concreto. O custo inferior ao Fospox SF P235 viabilizou sua aplicação nos 

locais onde não eram exigidas estanqueidade e rigidez das superfícies de contato. Outros 

aspectos favoráveis foram a boa conformação com a superfície escavada e a 

homogeneidade e integridade de película após aplicação, com desempenho superior à 

manta de PVC e o Masterseal 345 sob esses aspectos. 

 

Selecionados os dois produtos a partir dos testes de campo, foram então procedidos os 

testes de laboratório, que incluíram testes químicos para verificar a resistência ao ataque 

ácido pelo Fospox e pelo Nitoproof, e testes mecânicos para a avaliação da aderência do 

Fopox através da verificação da resistência à tração da superfície tratada com o produto. 
 

 

4.4 – TESTES DE LABORATÓRIO 

 

4.4.1 – Fospox SF P235 

 

Para a avaliação da resistência à tração do Fospox SF P235, foram realizados ensaios de 

tração direta, no laboratório de FURNAS em Goiânia, e os resultados são apresentados na 

tabela 4.10.  
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Tabela 4.10 – Resistência à tração a 14 dias 

Resistência à tração (MPa)CP Individual Média Condição de concretagem da 2a camada 

Junta de construção sem tratamento com Fospox 
1 0,7 
2 1,63 1,17 Junta entre os concretos da 1a e 2a camadas 

Junta de construção tratada com Fospox 
5 0,68 
6 0,81 0,75 Concretada 30 min após a aplicação da 3a demão 

7 0,8 
8 0,49 0,65 Concretada 1 hora após a aplicação da 3a demão 

9 0,07 
10 0,1 0,09 Concretada 2 horas após a aplicação da 3a demão 

11 0,28 
12 0,42 0,35 Concretada 3 horas após a aplicação da 3a demão 

13 0,04 
14 0,05 0,05 Concretada 4 horas após a aplicação da 3a demão 

15 0,01 
16 0,03 0,02 Concretada 6 horas após a aplicação da 3a demão 

17 0,02 
18 0,02 0,02 Concretada 8 horas após a aplicação da 3a demão 

19 0,03 
20 0,04 0,04 Concretada 10 horas após a aplicação da 3a demão 

21 0,04 
22 0,05 0,05 Concretada 12 horas após a aplicação da 3a demão 

Aspersão de areia sobre a 2a demão de Fospox 
3 0,56 
4 0,47 0,52 Concretada 12:30 horas após a aspersão de areia 

23 0,58 
24 0,71 0,65 Concretada 24 horas após a aspersão de areia 

25 0,82 
26 0,55 0,69 Concretada 48 horas após a aspersão de areia 

27 0,69 
28 0,83 0,76 Concretada 72 horas após a aspersão de areia 

29 0,41 
30 0,37 0,39 Concretada 168 horas após a aspersão de areia 

Corpos de prova sem junta de construção - Referência 
31 1,77 
32 2,19 1,98 Concretagem em apenas uma camada 
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Para a realização dos ensaios, foram moldadas placas de concreto com dimensões de 50cm 

x 50cm x 20cm. Cada placa foi concretada em duas etapas, sendo a segunda etapa 

executada após o início de pega da primeira, formando-se uma junta entre as camadas. 

Foram extraídos 30 corpos de prova (CP) cilíndricos a partir das placas de concreto. Em 2 

CPs não houve tratamento da junta, em 28 CPs foi aplicado o Fospox SF P235, em duas e 

três demãos, sobre a superfície da primeira camada sendo que em 10 CPs houve aspersão 

de areia sobre a segunda demão da tinta. Como referência, foram moldados também 2 CPs 

sem junta de construção. A resistência à tração da junta, apresentada na tabela 4.10, foi 

determinada através do ensaio de tração direta, com os corpos de prova rompidos na idade 

de 14 dias.  

 

Através dos ensaios, observou-se que a resistência à tração da superfície tratada decresce 

em função do intervalo entre a aplicação do produto e a concretagem. Isso obriga a 

execução da concretagem no máximo 1 hora após a aplicação da impermeabilização, o que 

em alguns casos é inviável. No intuito de aumentar o intervalo entre tratamento e 

concretagem, foi testada a aspersão de areia sobre as superfícies tratadas. Os resultados dos 

ensaios mostram que a resistência à tração aumenta com o tempo e passa a decrescer 

apenas 72 horas após a aplicação da película sobre o substrato, aumentando 

consideravelmente o prazo para execução das concretagens, como ilustrado no gráfico da 

figura 4.17. 
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Figura 4.17 – Resistência média à tração na superfície tratada com Fospox 

 

Para a avaliação da resistência ao ataque químico, o Fospox foi ensaiado segundo a norma 

ASTM C267 (ASTM C267, 2001).  

 

Foram moldados três diferentes tipos de amostras do produto: sem adição de solvente, com 

adição de 10% de solvente e amostras do produto diluído em água. Os corpos de prova 

foram imersos em soluções nas concentrações de 10%, 20% e 40% de ácido sulfúrico 

(H2SO4). A resistência ao ataque químico foi avaliada através da variação de massa das 

amostras, da alteração visual das amostras e das soluções e da variação da resistência à 

tração direta de amostras expostas ao ataque químico em relação às amostras de referência. 

Os resultados dos ensaios são apresentados nas tabelas 4.11, 4.12 e 4.13. 
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Tabela 4.11 – Testes químicos no Fospox SF P235 sem adição de solvente 

Fospox SF P235 sem adição de solvente 
Tipo de 

Exposição Tempo (dias) Variação de Massa 
(%) Alteração Visual 

Ambiente 28 0,2 sem alteração 
H2SO4 – 10% 28 -8,1 perda de brilho 
H2SO4 – 20% 28 -6,1 perda de brilho 
H2SO4 – 40% 28 -4,8 perda de brilho 

  Alongamento (%) Resistência à Tração 
(MPa) 

Ambiente 7 30 8,6 
H2SO4 – 10% 28 1 21,0 
H2SO4 – 20% 28 1 15,4 
H2SO4 – 40% 28 2 15,7 

Ambiente 35 3 16,4 
 

Tabela 4.12 – Testes químicos no Fospox SF P235 diluído em solvente 

Fospox SF P235 com adição de 10% de solvente 

Condição Tempo (dias) Variação de Massa 
(%) Alteração visual 

10 1,2 sem alteração 
Ambiente 31 1,5 sem alteração 

7 -3,6 perda de brilho H2SO4 – 10% 28 -10,5 perda de brilho 
7 -3,4 perda de brilho H2SO4 – 20% 28 -7,3 perda de brilho 
7 -3,4 perda de brilho H2SO4 – 40% 28 -7,1 perda de brilho 

  Alongamento (%) Resist. Tração (MPa) 
3 37 6,1 
10 4 13,0  Ambiente 
31 0 15,2 
7 2 14,6 H2SO4 – 10% 28 0 16,6 
7 1 12,5 H2SO4 – 20% 28 0 15,0 
7 3 12,5 H2SO4 – 40% 28 0 17,1 
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Tabela 4.13 – Testes químicos no Fospox SF P235 diluído em água 

Fospox SF P235 diluído em 10% de água 

Condição Tempo (dias) Variação de Massa 
(%) Alteração visual 

10 0,5 sem alteração 
Ambiente 31 0,7 sem alteração 

7 -3,5 sem alteração H2SO4 – 10% 28 -8,9 sem alteração 
7 -2,2 sem alteração H2SO4 – 20% 28 -6,7 sem alteração 
7 -1,5 perda de brilho H2SO4 – 40% 28 -5,8 perda de brilho 

  Alongamento (%) Resistência à Tração 
(MPa) 

3 24 9,1 
10 2 13,2  Ambiente 
31 1 19,4 
7 0 11,1 H2SO4 – 10% 28 0 11,7 
7 0 12,0 H2SO4 – 20% 28 0 16,4 
7 2 15,0 H2SO4 – 40% 28 1 16,6 

 
 

A partir dos ensaios químicos com o Fospox SF P235 observou-se que a resistência média à 

tração aos 28 dias do produto imerso nas diferentes concentrações ácidas é semelhante à 

resistência em condições ambientes, como ilustrado na figura 4.18. Apenas quando 

dissolvido em água, o Fospox apresentou uma diferença de resistência mais significativa, 

de 11,7MPa quando em 10% de solução ácida para 19,4MPa para condições ambientes.  

 

 76



-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Sem solvente Dissolvido em
solvente

Dissolvido em
água

Re
si

st
ên

ci
a 

(M
P

a)

ambiente
10% de ácido
20% de ácido
40% de ácido

 

Figura 4.18 – Resistência à tração do Fospox SF P235 aos 28 dias 
 

 

Através dos ensaios observa-se também que o uso do Fospox SF P235 sem solvente 

apresenta os melhores resultados quanto à perda de massa. Curiosamente, foram obtidos 

valores decrescentes de perda de massa para concentrações mais elevadas de H2SO4, 

conforme ilustrado na figura 4.19. 
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Figura 4.19 – Perda de massa do Fospox SF P235 aos 28 dias 
 

 

4.4.2 – Nitoproof 250 

 

Os ensaios químicos com o Nitoproof 250 foram realizados segundo a norma ASTM D471 

(ASTM D471, 1995). O produto foi testado puro e diluído em solvente na proporção de 

10% em massa. As amostras foram imersas em soluções de 10%, 20% e 40% de ácido 

sulfúrico. Os resultados dos ensaios estão apresentados nas tabelas 4.14 e 4.15 e ilustrados 

nas figuras 4.20, 4.21 e 4.22. 

Tabela 4.14 – Testes químicos no Nitoproof 250 sem diluição 

Nitoproof sem diluição 

Condição Absorção de água 
(%) 

Resist. à tração 
(MPa) Alongamento (%) 

ambiente 0,09 1,81 255 
H2SO4 – 10% 1,85 1,64 235 
H2SO4 – 20% 2,13 1,91 255 
H2SO4 – 40% 1,85 2,04 278 
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Tabela 4.15 – Testes químicos no Nitoproof 250 diluído em água 

Nitoproof diluído em 10% de água 

Condição Absorção de água 
(%) 

Resist. à tração 
(MPa) Alongamento (%) 

ambiente 0,14 1,58 385 
H2SO4 – 10% 0,03 1,21 401 
H2SO4 – 20% 0,02 1,19 396 
H2SO4 – 40% 0,02 1,20 388 
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Figura 4.20 – Absorção de água do Nitoproof 250 
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Figura 4.21 – Resistência à tração do Nitoproof 250 
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Figura 4.22 – Alongamento do Nitoproof 250 

 

Os corpos de prova moldados com Nitoproof diluído em 10% de água apresentaram 

baixíssima absorção, independente da concentração ácida. Já os corpos de prova moldados 
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sem diluição apresentaram valores de absorção próximos a 2% para as três concentrações 

ácidas. Os ensaios mostraram também que a resistência à tração sofre pouca interferência 

quando o produto puro está imerso em meio ácido. Já para o Nitoproof diluído em água, a 

resistência à tração experimenta pequeno decréscimo em meio ácido. Os ensaios químicos 

também evidenciaram o comportamento elástico do Nitoproof 250, que apresenta grande 

alongamento quando submetido à tração. Observou-se também que essa propriedade não é 

significativamente afetada pela presença de ácido, uma vez que as amostras apresentaram 

alongamento semelhante para o Nitoproof em condição normal e imerso nas diferentes 

concentrações ácidas.  

 

Em geral, os ensaios demonstraram que o Nitoproof 250 não sofre alterações significativas 

nas suas propriedades quando em meio ácido. Observou-se também que o produto diluído 

em água apresenta melhor impermeabilidade e se torna mais flexível, porém apresenta 

menor resistência à tração que o produto sem diluição.   

 

4.4.3 – Discussão e conclusões sobre os testes de laboratório 

 
Os testes de laboratório desenvolvidos na fase de estudos para definição das películas de 

interface em Irapé apresentam caráter estritamente prático. Os testes visaram a confirmação 

da adoção do Fospox SF P235 e do Nitoproof 250 e a obtenção de parâmetros para auxiliar 

na definição da metodologia de aplicação desses produtos. Logo, os testes realizados em 

Irapé, já com a obra em andamento, não tiveram o rigor acadêmico e tampouco o trato 

estatístico que um trabalho científico com amostras requer. Como é usual em obras de 

engenharia, os testes foram direcionados para a obtenção de definições de projeto, sem o 

compromisso de se gerar registros para estudos acadêmicos futuros.   

 

Como exposto no capítulo 1, esta dissertação objetiva fazer o registro dos estudos 

realizados em Irapé e as soluções de engenharia deles originadas. E, em consonância com 
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os trabalhos realizados na obra, neste texto são feitas também avaliações qualitativas do 

comportamento dos materiais, direcionadas para a sua aplicação especificamente em Irapé. 

 

A tabela 4.10, que apresenta os resultados dos testes de resistência à tração da junta tratada 

com epóxi, traz alguns valores discrepantes e que, a partir de uma análise estatística 

adequada, possivelmente seriam descartados. Entretanto, os dados apresentados nesta tabela 

visam a definição do intervalo entre aplicação do Fospox SF P235 sobre a superfície de 

rocha e o lançamento do concreto. Para tanto, os dados são suficientes e conclusivos, 

conforme se pode observar no gráfico da figura 4.17, de onde se conclui que o prazo 

máximo para concretagem sobre o Fospox sem aspersão de areia é de 1 hora, quando 

exigida da película a resistência à tração mínima de 500 kPa. Observa-se também que essa 

resistência é facilmente obtida a partir de 10 horas da aplicação do produto com aspersão de 

areia, e foram essas informações que subsidiaram as definições de projeto, apresentadas no 

capítulo 5. 

 

A partir dos testes realizados, concluiu-se que os produtos Nitoproof 250 e Fospox SF P235 

são adequados para o uso como películas de impermeabilização em meio ácido. Os 

produtos são quimicamente resistentes a soluções com concentração ácida e oferecem à 

superfície tratada as características mecânicas adequadas para a implantação das estruturas 

de concreto. O Nitoproof pode ser aplicado, portanto, em locais onde a película de 

revestimento deve absorver deformações da estrutura, como os Condutos Forçados, e o 

Fospox possui rigidez, aderência e resistência à tração, requeridos em locais como os 

Tampões dos Túneis de Desvio. Para melhor avaliação do desempenho da película de 

epóxi, entretanto, os resultados dos ensaios de laboratório deveriam ainda ser confrontados 

com a análise de tensões nas superfícies de contato das estruturas.  
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4.5 – ANÁLISE DE TENSÕES NAS SUPERFÍCIES DE CONTATO 
 
Para os locais onde é requerida da superfície de contato entre concreto e rocha resistência a 

esforços de tração, foi definido o uso da película rígida de base epóxi, Fospox SF P235. A 

competência da película para absorção desses esforços provenientes das estruturas de 

concreto e sua transmissão ao maciço rochoso foi verificada através dos testes de 

laboratório, onde foi determinada a resistência à tração da película, mostrada na figura 4.18, 

e da resistência à tração de corpos de prova de concreto contendo juntas tratadas com a 

película, mostrados na figura 4.17, e que forneceram os seguintes resultados a serem 

considerados no projeto: 

 

• Fospox sem solvente (10% solução ácida) – Ft = 20MPa; 

• Junta tratada com Fospox sem solvente – Ft = 0,5MPa; 

Onde Ft = resistência à tração. 

 

A adoção do valor de resistência igual a 0,5MPa, ou 500kPa, para a junta tratada com 

Fospox limitou o intervalo entre tratamento e concretagem em no máximo 1 hora. Essa 

limitação visa a garantia da resistência mínima prescrita em projeto, como ilustrado na 

figura 4.1. Para as superfícies tratadas com aspersão de areia, entretanto, não foi necessária 

a fixação de intervalo máximo para concretagem. Por essa razão, para as estruturas onde a 

estabilidade global depende da competência mecânica do contato da rocha com a estrutura, 

os tratamentos foram realizados com aspersão de areia, como será mostrado no capítulo 5. 

 

As estruturas que dependem exclusivamente do contato com o maciço rochoso para a 

garantia da estabilidade e que estão submetidas aos esforços hidrostáticos mais elevados 

são os Tampões dos Túneis de Desvio. A seguir será mostrada a análise de tensões 

realizada para o dimensionamento do Tampão de Jusante do Túnel de Desvio Superior, 
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realizado pela projetista VLB Engenharia (Leme-Intertechne, 2007) e será feita a 

comparação das tensões de tração encontradas nos contatos com aquelas observadas nos 

ensaios de laboratório.  

 

4.5.1 – Propriedades dos materiais 

 
O modelo utilizado admitiu comportamento linear elástico dos materiais. A seguir são 

listadas as propriedades consideradas para o concreto. 

 

• Resistência característica à compressão: fck = 18MPa 

• Módulo de elasticidade: E = 20.195MPa 

• Coeficiente de Poisson: ν = 0,2 

• Peso específico: γ = 24kN/m³ 

 

4.5.2 – Geometria 

 
A geometria admitida para as análises foi obtida a partir dos desenhos do projeto executivo 

e é ilustrada a seguir: 
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Figura 4.23 – Tampão de Jusante do TDS – Planta 

 

 

Figura 4.24 – Tampão de Jusante do TDS - Seção 
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4.5.3 – Carregamentos 

 

Foi considerado carregamento hidrostático devido à pressão do reservatório para os 

seguintes casos: 

 

• Caso de Carregamento Normal – NA 510,00 

• Caso de Carregamento Excepcional – NA 512,20 

 

Além do empuxo d’água atuando na face de montante da estrutura, foi considerado também 

o esforço radial às seções transversais da estrutura, admitindo-se a variação linear do 

carregamento de montante para jusante, como ilustrado na figura 4.25. 

 

 
Figura 4.25 – Carregamentos pela seção longitudinal 
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4.5.4 – Malha de elementos finitos 

 

A análise foi realizada a partir de malha tridimensional de elementos finitos. Foram 

adotados, como condição de contorno, apoios elásticos nos nós que simulam o contato do 

concreto com a rocha, nas direções radial e longitudinal, segundo o eixo local dos 

elementos. Na direção radial foi atribuído o valor de CR = 5.000.000kN/m3 e CL = 

1.000.000kN/m3 na direção longitudinal. A rigidez de cada apoio elástico foi determinada 

pelo produto dos valores acima citados pela área de influência correspondente a cada nó. A 

seguir é ilustrada a malha de elementos finitos utilizada na análise. 

 

 

Figura 4.26 – Malha de elementos finitos 

 

4.5.5 – Resultados 

Na figura 4.27 são mostrados os resultados da distribuição de tensões de tração na seção 

que apresentou os valores mais elevados de tensões. 
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Figura 4.27 – Tensões de tração (kPa) 

O desenho da parte superior da figura 4.27 traz a seção longitudinal do Tampão. Observa-se 

na cor verde o local de ocorrência de tensões de tração mais elevadas, que é a face de 

jusante da parede da galeria interna à estrutura. Na face da parede de concreto, exposta à 

pressão atmosférica, as tensões chegam a 590kPa.  

 

Nos contatos da estrutura com as superfícies de rocha, as tensões máximas se dão na 

abóbada do túnel, em sua parte superior, e são identificadas pela cor laranja nas seções da 
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figura 4.27. As tensões máximas na abóbada não ultrapassam 168kPa. Para efeito de 

projeto, foi considerado igual a 200kPa o valor máximo de tensões de tração atuantes nas 

superfícies tratadas com o Fospox SF P235.  

 

4.5.6 – Conclusões sobre as análises de tensões 

 

A partir da análise de tensões do Tampão de Jusante do Túnel de Desvio Superior conclui-

se que o produto Fospox SF P235 possui competência mecânica para ser utilizado como 

impermeabilizante das superfícies de rocha onde ocorrer esforços de tração, visto que a 

resistência média à tração da superfície tratada com Fospox foi fixada como 500kPa e as 

tensões de tração encontradas nos contatos entre concreto e rocha não excedem 200kPa. 



Capítulo 5 
 

 

A APLICAÇÃO DOS TRATAMENTOS 
 

 

5.1 – INTRODUÇÃO 
 

A aplicação do Fospox SF P235 e do Nitoproof 250 foi adotada como tratamento para todas 

as superfícies de contato do concreto com a rocha nas estruturas civis em Irapé, incluído os 

concretos de regularização executados na fundação da Barragem de Enrocamento com 

Núcleo de Argila. Os procedimentos para execução dos tratamentos, entretanto, foram 

diferenciados para as várias estruturas, em função das solicitações mecânicas sobre a 

superfície de rocha e das características geológicas do maciço no local de implantação de 

cada estrutura.  

 

A película rígida de base epóxi, Fospox SF P235, foi aplicada nos locais onde era exigida 

estanqueidade no contato entre concreto e rocha, devido à sua aderência verificada nos 

testes de campo e laboratório. O Fospox SF P235 também foi aplicado nos locais onde são 

requeridos atrito e coesão no contato concreto e rocha para a verificação da estabilidade da 

estrutura. O Nitoproof, por ser flexível, foi aplicado em locais onde a película deve 

acompanhar as deformações do concreto, sem se romper. Como o Nitoproof possui custo 

menor que o Fospox, o produto foi aplicado nos demais locais, onde não eram exigidas 

estanqueidade ou rigidez das superfícies tratadas. Os diferentes locais tratados e os 

diferentes procedimentos adotados são descritos a seguir. 
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5.2 – LOCAIS QUE FORAM TRATADOS 

 

A seguir são mostradas as estruturas tratadas com os respectivos critérios para a definição 

do tratamento de cada local, extraídos de Leme-Intertechne (2003i): 

 

5.2.1 – Vertedouro 

 

No tramo a montante da linha de vedação das comportas, o contato das paredes laterais com 

a rocha deve ser estanque, pois está sujeito à pressão do reservatório a montante e, a jusante 

das comportas, à pressão atmosférica. Para se obter a estanqueidade, é necessário garantir 

que não haja vazios e que exista adesão no contato entre o concreto e a rocha. O valor de 

aderência entre a película impermeabilizante e o concreto necessária para evitar o 

descolamento é de aproximadamente 0,2MPa. Foi proposto o tratamento das superfícies de 

contato através da aplicação de tinta epóxi sem solvente, Fospox SF P235 diretamente 

sobre a rocha. A aplicação do produto foi efetuada por aspersão com pistola “airless”, em 

pelo menos duas etapas, de maneira a formar uma película contínua com espessura nominal 

mínima de 0,4mm. Eventuais fissuras e cavidades na superfície da rocha que impediam a 

obtenção de uma película de interface contínua e impermeável foram  localmente saneadas 

através da aplicação pontual de argamassa especial resistente a sulfatos. 
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Figura 5.1 – Aplicação de tratamento no Vertedouro 

 

5.2.2 – Extravasor 

 

Para esta estrutura foram estudadas soluções para duas situações distintas: 

• Paredes laterais, tramo inicial a montante: situação semelhante à do tramo de 

montante da estrutura do Vertedouro. De maneira análoga, o tratamento das 

superfícies de contato foi realizado através da aplicação de tinta epóxi sem 

solvente, Fospox SF P235. A aplicação foi realizada de maneira semelhante à 

proposta para o Vertedouro (aplicação por aspersão com pistola “airless” em 

pelo menos duas etapas, espessura nominal de 0,4mm); 

 

• Paredes laterais e abóbada da seção de pressão: esta área da estrutura recebe os 

esforços oriundos do munhão da comporta segmento do Extravasor. Neste caso 

faz-se necessário garantir, além da integridade do concreto, a rigidez no 

contato. Foi proposto o tratamento através da aplicação de tinta epóxi sem 

solvente, Fospox SF P235. Dadas as características da estrutura, que está 
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submetida a níveis de tensões superiores aos do Vertedouro e Casa de Força, 

no Extravasor foi adotada a aplicação do produto em três demãos, perfazendo 

0,6mm de espessura nominal.   

 

 
Figura 5.2 – Aplicação de tratamento no Extravasor 

 

No restante das paredes da estrutura em contato com a rocha e sobre as superfícies sub-

horizontais da fundação foi proposta a aplicação de pintura epóxi, com espessura de 

0,4mm.  

 

5.2.3 – Túneis Calha 

 

A maior parte do revestimento em concreto destas estruturas foi realizado em contato com 

rocha sã, que não deverá gerar efluentes ácidos, salvo, eventualmente, em zonas localizadas 

com maior fraturamento, grau de decomposição e mineralização. Tendo em vista este 

aspecto, e também o fato que a operação destas estruturas não será freqüente, limitando-se 

anualmente a poucos dias nos períodos de cheias, havendo portanto possibilidade de 

inspeção e monitoramento, definiu-se que a aplicação sistemática de uma película de 

interface do concreto não seria necessária.  
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Figura 5.3 – Aplicação de Nitoproof no Túnel Calha do Extravasor 

 

Nos trechos de rocha sã, na porção de montante dos túneis, a película de interface foi 

aplicada somente pontualmente, em locais em que a rocha se apresentou mais fraturada e 

mineralizada. No trecho de jusante dos túneis, onde a rocha encontra-se mais alterada e 

com fraturas abertas por efeito da erosão do vale, foi realizada aplicação sistemática da 

película de interface. O relatório Leme-Intertechne (2003i) prevê o uso do Fospox SF P235 

como película de interface. Entretanto, no decorrer dos trabalhos, foi adotada a aplicação de 

revestimento elastomérico à base de poliuretano, Nitoproof 250, porque as paredes da calha 

estão ancoradas em rocha e não requerem rigidez no contato com a rocha. A aplicação foi 

efetuada por aspersão com pistola “airless” em pelo menos 2 demãos, de modo a formar 

uma membrana contínua, com espessura nominal mínima de 1,2mm. A delimitação dos 

trechos a serem tratados foi feita com base em mapeamento geológico das superfícies 

escavadas.  

 94



 

5.2.4 – Condutos Forçados 

 

Para os Condutos Forçados era previsto no Projeto Básico o uso da manta de PVC. A 

preocupação com a permanência de vazios entre a rocha e a membrana, especialmente nas 

abóbadas dos túneis, onde se prevêem dificuldades na execução das injeções de 

preenchimento, determinou a não adoção da manta de PVC. Quando pressurizadas, estas 

estruturas estão sujeitas a pressões internas da ordem de até 2,3MPa. Sob a ação destas 

pressões o revestimento de concreto se deforma, transmitindo a pressão interna para o 

maciço em todo perímetro da estrutura. Se houvesse vazios nos contatos entre estrutura e 

superfície de rocha, a manta provavelmente se romperia. Além disso, a permanência de 

vazios entre o revestimento e a rocha é indesejável do ponto de vista da transmissão de 

esforços da estrutura pressurizada para o maciço rochoso, podendo provocar fissuras na 

mesma. Como as pressões internas atuantes nos túneis serão variáveis, um requisito 

adicional do sistema de proteção do concreto, neste caso, é que o mesmo possua a 

elasticidade necessária para acompanhar as deformações do revestimento sem romper.  

 

Por estas razões, foi proposta a aplicação do revestimento elastomérico à base de 

poliuretano Nitoproof 250. A aplicação foi efetuada por aspersão com pistola “airless” em 

pelo menos duas demãos, de modo a formar uma membrana contínua, com espessura 

nominal mínima de 1,2mm.  
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Figura 5.4 – Conduto Forçado -Vista das paredes e abóbadas tratadas com Nitoproof 

 

5.2.5 – Casa de Força 

 

Para esta estrutura foi prevista a aplicação dos seguintes tratamentos: 

 

Nas áreas de engaste da estrutura na rocha (fundação e paredes abaixo da El. 319,70), assim 

como nas áreas em que se requer uma maior resistência mecânica da película (superfícies 

horizontais) foi prevista a aplicação de tinta epóxi sem solvente, Fospox SF P235. Nas 

demais superfícies foi prevista a aplicação de revestimento elastomérico à base de 

poliuretano Nitoproof 250.  

 

Foi também definida a aplicação sistemática a toda a superfície limpa da rocha escavada, 

seja horizontal ou vertical, de uma camada de argamassa resistente a sulfatos. As películas 

de proteção foram aplicadas sobre esta camada, como ilustrado nas figuras 5.7 e 5.8. 
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Figura 5.5 – Casa de Força –Vista Geral das superfícies de escavação 

 

 
Figura 5.6 – Casa de Força – Limpeza da superfície de fundação 
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Figura 5.7 – Casa de Força – Aplicação de argamassa especial sobre a superfície de rocha 

 

 
Figura 5.8 – Casa de Força – Superfície de fundação revestida com argamassa 
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Figura 5.9 – Casa de Força – Aplicação do Fospox sobre a argamassa 

 

 

Parede tratada 
com Fospox 

Proteção para 
tráfego sobre a 
película 

Figura 5.10 – Casa de Força – Tratamento abaixo da El. 319,70 
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Parede tratada com 
Nitoproof 

Figura 5.11 – Casa de Força –Tratamento acima da El. 319,70 

 

 

5.2.6 – Tomada d’Água 

 

As paredes e fundações desta estrutura ficaram em contato com rocha predominantemente 

sã, portanto com baixo potencial de geração de efluentes ácidos, a não ser em zonas 

localizadas de maior fraturamento e foliação em conjunção com a presença de minerais de 

sulfeto. Entretanto, foi adotado tratamento sistemático das superfícies de rocha com tinta 

epóxi, Fospox SF P235.  
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Figura 5.12 – Tomada d’Água – Paredes tratadas com Fospox 

 

5.2.7 – Tampões dos Túneis de Desvio 

 

Para estas estruturas é fundamental contar com a transmissão de esforços cisalhantes no 

contato concreto e rocha. Foi proposto o tratamento das superfícies de contato através da 

aplicação tinta epóxi sem solvente, Fospox SF P235. Tendo em vista o nível de tensões 

atuantes e a exigência mecânica nos contatos do concreto com a rocha, o produto foi 

aplicado com a espessura nominal majorada para 0,6mm (correspondente à aplicação de 

três etapas). 
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Figura 5.13 – Tampão do Túnel de Desvio Superior – Detalhe dos trabalhos de tratamento 

no piso 

 

 
Figura 5.14 – Tampão do Túnel de Desvio Superior – Detalhe dos trabalhos de tratamento 

na parede 
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Por outro lado, existiu a preocupação de que a eventual lixiviação dos materiais que 

compõem o espaldar de montante da barragem pudesse gerar soluções ácidas ou contendo 

sulfatos, que possivelmente penetrariam nos túneis de desvio, atacando o concreto das faces 

de montante dos tampões. Como medida preventiva em relação a este aspecto, foi adotada a 

proteção destas superfícies através da aplicação de película de Fospox SF P235 acrescida 

de uma camada de Nitoproof 250. 

 

5.2.8 – Plug em CCR da Barragem 

 

Em seu trecho de montante, até uma extensão da ordem de 0,25 a 0,3 H (H - carga 

hidráulica), o núcleo da barragem está fundado diretamente sobre a superfície rochosa do 

canal do rio, após os devidos tratamentos superficiais e profundos. Devido à geometria 

desfavorável para a implantação do núcleo de argila, tanto pelos aspectos construtivos 

como de geração de tensões, a jusante deste trecho, foi executado o Plug em CCR da 

Barragem. A estrutura definiu os níveis teóricos de fundação da barragem na porção mais 

encaixada do leito do rio, que apresenta ombreiras semi-verticais, com presença de taludes 

negativos e fundação bastante irregular. 
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Figura 5.15 – Limpeza do canal profundo do rio 

 

 

Figura 5.16 – Aplicação de Fospox no canal profundo do rio 

 

Toda a superfície em contato com a rocha de fundação, assim como a superfície superior 

em contato com a argila do núcleo, foi tratada através da aplicação da película de interface 
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Fospox SF P235. A aplicação do produto foi feita com pistola “airless” em três etapas, com 

espessura nominal de 0,6mm. 

 

 
Figura 5.17 – Detalhe da aplicação do Fospox no canal profundo do rio 

 

 
Figura 5.18 – Detalhe da aplicação do Fospox no canal profundo do rio 
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Figura 5.19 – Detalhe de superfícies tratadas no leito do rio 

 

 

 
Figura 5.20 – Execução do concreto de envelopamento do CCR 

 

 106



 
Figura 5.21 – Execução do CCR do Plug da Barragem 

 

 

5.3 – INSTRUÇÕES DE TRATAMENTO 

  

Para a execução da impermeabilização das superfícies de rocha, foram emitidas pela 

projetista as chamadas Instruções de Tratamento, divididas em 8 documentos, agrupados 

por estruturas (Leme-Intertechne, 2003a, b, c, d, e, f, g; Leme-Intertechne, 2005). A seguir 

é apresentada a parte do texto comum às 8 instruções. 

 

A seqüência executiva para o tratamento dos contatos foi dividida em 6 etapas: 

 

• Inspeção, mapeamento geológico e tratamentos da superfície rochosa prévios à 

aplicação da película de interface; 

• Instalação de dispositivos diversos; 

• Aplicação de película de interface; 
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• Proteção da película de interface; 

• Reparos da película de interface; 

• Cuidados na concretagem. 

 

5.3.1 - Inspeção, Mapeamento e Tratamentos da Superfície Rochosa Prévios à 

Aplicação da Película de Interface 

 

Previamente à aplicação da película de interface, a superfície exposta do maciço rochoso 

era inspecionada, mapeada geologicamente, tratada onde necessário e liberada para a 

aplicação da película epóxi, de acordo com os critérios estabelecidos a seguir. 

 

5.3.1.1 - Zonas de rochas alteradas, com fraturas abertas e contínuas 

 

Foi dada ênfase na identificação de zonas de rochas alteradas, com fraturas abertas e 

contínuas que pudessem aduzir águas com pH inferior a 5 às estruturas de concreto, não 

somente no período construtivo mas, principalmente, na fase operacional da usina. 

 

Para os locais onde foram identificados pacotes de rocha medianamente a muito 

decomposta, foi adotado o seguinte procedimento: 

 

• Superfícies sub-horizontais: Em pacotes isolados de rocha decomposta, foi realizada a 

remoção do material alterado até que se obtivesse uma superfície de rocha sã. Caso o 

material alterado estivesse confinado entre planos de fratura ou planos de xistosidade, 

procedia-se como indicado no tópico a seguir; 

 

• Paredes ou superfícies inclinadas: Onde houvesse fraturas ou planos de xistosidade com 

preenchimento de rocha alterada com espessura superior a 2cm, foi feita escarificação para 

remoção do material alterado em profundidade de pelo menos três vezes a espessura do 
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mesmo e preenchimento da cavidade resultante com pasta ou argamassa epoxídica. Onde a 

espessura de rocha alterada fosse menor, manteve-se o tratamento com pasta ou argamassa 

epoxídica, porém sem escarificação. Em todos os casos deveria ser garantida a continuidade 

da película de interface.  

 

A argamassa epoxídica, composta por areia, sílica ativa e epóxi, teve seu traço em peso 

dentro dos seguintes limites: 

 

1 kg Fospox : 0,33kg sílica ativa : 2,0kg de areia natural seca (consistência fluida, de massa 

corrida); ou 

1 kg Fospox : 0,25kg sílica ativa : 9,0kg de areia natural seca (consistência seca, de “dry-

pack”, para grandes cavidades). 

 

A pasta de sílica ativa e epóxi teve seu traço em peso variável dentro dos seguintes limites: 

 

1 kg Fospox : 0,24kg sílica ativa (consistência fluida); ou 

1 kg Fospox : 0,67kg sílica ativa (consistência seca). 

 

Onde estes compostos (pasta ou argamassa) foram aplicados, foi necessária uma pintura 

posterior com epóxi na espessura nominal especificada. 

 

 

5.3.1.2 - Zonas de rocha sã com fraturamento não contínuo 

 

Zonas de rocha sã, porém apresentando fraturamento intenso não contínuo, provocado por 

detonações, assim como cavidades, “negativos” e outras irregularidades, foram tratadas de 

maneira a suavizar tais irregularidades e garantir a continuidade e impermeabilidade da 

película de interface. 
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O tratamento consistiu na aplicação localizada de argamassa especial resistente a sulfatos 

com as seguintes características: 

 

• Uso de cimento RS; 

• Relação cimento/agregado 1:2 em peso;  

• Relação água/cimento 0,45;  

• Teor de  de 10% em relação ao cimento;  

• Aditivo plastificante em função da trabalhabilidade adequada aos casos particulares. 

 

5.3.1.3 - Juntas e/ou fraturas com franca surgência de água 

 

O material epoxídico pôde ser aplicado sobre superfície úmida, desde que não houvesse 

água livre e corrente, pois estas condições não são propícias para a formação de uma 

película de interface contínua. 

 

Desta forma, juntas e fraturas com franca surgência de água foram calafetadas com pasta ou 

argamassa epoxídica, exceto em alguns pontos de concentração. Nestes, foram instalados 

dispositivos para drenagem, coleta e remoção das águas da área de tratamento. 

Independentemente do pH da água efluente, foram utilizados dispositivos de materiais 

inertes, ou seja, não susceptíveis ao ataque de águas sulfatadas e ácidas, como PVC, tubos 

plásticos e argamassas produzidas com areia natural.  

 

Para a utilização de tubos de concreto, a superfície externa e interna destes tubos recebeu 

proteção contra águas agressivas através da aplicação prévia de película de tinta epóxi.  

 

Após algumas etapas de concretagem, os drenos eram tamponados através da injeção de 

calda ou argamassa, recebendo em suas extremidades um arremate em pintura epoxídica. 

Para as injeções foi empregada calda com cimento resistente a sulfatos com adição de 10% 

de sílica ativa. 
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Quando o tamponamento dos drenos era inviável e quando o escoamento das águas era 

possível por gravidade, as águas drenadas eram conduzidas para o exterior das estruturas. 

Quando tal condução não era possível, as águas eram encaminhadas para as tubulações 

principais de drenagem mais próximas. Neste último caso, o pH das águas drenadas era 

medido periodicamente.  

 

Como regra geral, os reparos deviam preceder a aplicação da película de interface. 

Entretanto, em determinados casos, era realizada localmente a aplicação prévia de uma 

demão do produto epoxídico para “salientar os defeitos”, facilitando a identificação das 

áreas a tratar e dar aderência para a fixação da argamassa epoxídica. 

 

Previamente à liberação para a aplicação da película, era executada a limpeza das 

superfícies de rocha, de modo a deixá-las livres de água, óleo, poeira, detritos ou 

fragmentos soltos. 

 

5.3.2 – Instalação de Dispositivos Diversos 

 

As barras de ancoragem previstas para algumas estruturas deveriam ser instaladas antes da 

aplicação da película de interface. Sua fixação era efetuada com calda de cimento do tipo 

RS, com relação a/c = 0,45 e adição de 10% de sílica ativa. As barras de ancoragem eram 

protegidas através de pintura dupla anticorrosiva à base de epóxi. Desta forma, a aplicação 

da película de interface deveria apresentar adequado arremate com a pintura das barras de 

ancoragem. 

 

É comum a necessidade de gabaritos e suportes metálicos para auxiliar a instalação de 

armadura, fôrmas e elementos embutidos nas estruturas. No caso da utilização de tais 

suportes junto às fundações, os furos na rocha eram executados previamente à aplicação da 
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película de interface e preenchidos com a mesma calda de cimento referida anteriormente, 

utilizada para instalação das barras de ancoragem. Era exigida a execução de um arremate 

de pintura epoxídica ao redor dos suportes e gabaritos. 

 

5.3.3 - Aplicação de Película de Interface 

 

5.3.3.1 - Tinta Epóxi 

 

A película de interface de base epoxídica Fospox SF P235 foi aplicada na forma de tinta, 

sem o uso de solventes, em duas ou três demãos, de modo a obter uma espessura nominal 

total seca de 0,4mm e 0,6mm respectivamente, dependendo do local de aplicação, como 

definido no item 5.2.  

 

A aplicação era efetuada por aspersão com pistola “airless”, ou eventualmente por meio de 

trincha, rolo ou pincel. Quando utilizada aspersão com pistola “airless”, a pressão máxima 

do compressor era de 5kgf/cm2. 

 

O intervalo de tempo entre demãos era o suficiente para permitir a secagem do produto, 

permitindo a aplicação da camada seguinte sem o escorrimento da camada anterior. Este 

tempo era de no mínimo 4 horas, ou até a condição de “seco ao toque”, ou “ponto de 

durex”. O intervalo de tempo máximo entre demãos, para que houvesse a reação química 

entre camadas, formando uma película única, era de 24 horas. Caso este prazo tivesse 

expirado, mas fosse inferior a 6 dias, a película poderia ser reaplicada diretamente sobre a 

existente até atingir a espessura nominal (desprezando a espessura da camada pré-

existente). Caso o prazo de 6 dias após a última demão tivesse expirado, era executado um 

jateamento abrasivo sobre a camada curada para que a rugosidade obtida fornecesse a ponte 

de aderência entre a camada curada e a nova camada de epóxi. Estes intervalos eram 

aferidos em campo em função da temperatura ambiente e umidade do ar durante a 

aplicação. Não observou-se restrição de temperatura da superfície ou do produto para a 
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aplicação do mesmo, porém, para temperaturas acima de 35°C houve uma aceleração da 

pega e da cura do produto.  

 

O Fospox pode ser aplicado sobre substrato saturado com superfície seca. Não deve, 

entretanto, ser aplicado sobre superfície de rocha ou concreto com água corrente ou 

empoçada. Quando ocorria esta situação, as eventuais surgências de água eram captadas 

através da instalação de drenos e direcionadas para fora da área de aplicação, conforme 

descrito no item 5.3.1.3. 

 

Nos locais definidos em 5.2, onde a superfície da película deveria receber a adição de areia, 

de maneira a propiciar a aderência mecânica entre a película e o concreto, a execução era 

realizada da seguinte forma: 

 

Primeiramente, a película de interface era aplicada normalmente, com as espessuras 

nominais mencionadas anteriormente (0,4 ou 0,6mm); 

 

Em seguida, dentro de um prazo mínimo de 12 horas e máximo de 6 dias, era efetuado o 

borrifamento do produto sobre a superfície da película existente. Imediatamente após, 

dentro de um prazo máximo de 4 horas, uma leve camada de areia era pulverizada 

mecanicamente sobre o produto fresco, ou seja, antes de atingida a condição de “seco ao 

toque”. Se este prazo fosse ultrapassado, o borrifamento era repetido para então ser 

executada a aspersão de areia. 

 

A pressão de pulverização era ajustada no campo para que não causasse desgaste à película. 

A areia, com diâmetro entre 0,4mm e 1,0mm, era obtida pelo peneiramento de areias aptas 

à utilização em concreto. Eventuais excessos de areia não aderida eram removidos após a 

cura da película de interface, mediante ar comprimido ou lavagem com água. Uma vez 

executada a aspersão e a retirada dos excessos de areia, a superfície estava pronta para 
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receber o concreto, não existindo prazo máximo a ser respeitado para o início da 

concretagem. 

 

As Instruções de Procedimento previam que a verificação e o controle da espessura da 

película de interface fossem realizados mediante a colocação de uma placa metálica plana 

de 10cm x 10cm (ou menor, dependendo das condições de campo, mas não inferior a 5cm x 

5cm) sobre a superfície a tratar, e que fosse feita a aplicação do produto nas mesmas 

condições que nas superfícies de rocha adjacentes. A espessura deveria ser medida através 

de gabarito padrão e a verificação efetuada a cada 50m2 de superfície tratada.  

 

Entretanto, pela dificuldade de instalação da placa metálica numa superfície absolutamente 

plana, o procedimento de controle da espessura que se efetivou na prática foi o método 

destrutivo, também previsto nas instruções. O procedimento consiste na abertura de uma 

janela na superfície tratada para remoção de uma pequena amostra da película e medição 

direta (com paquímetro) de sua espessura. Tal remoção era realizada após o produto atingir 

a condição de “seco ao toque”. 

 

Os reparos na superfície não revestida (sombra da placa ou janela no caso da amostra 

destrutiva) eram executados conforme indicado no item 5.3.5. 

 

5.3.3.2 – Película de Poliuretano 

 

A aplicação da película de interface elastomérica à base de poliuretano, sem solvente, 

denominada Nitoproof 250 foi efetuada por aspersão com pistola “airless”, ou 

eventualmente trincha, rolo ou pincel, em pelo menos duas demãos, de modo a formar uma 

membrana contínua, com espessura nominal mínima de 1,2mm. Escolhida a alternativa de 

aspersão com pistola “airless”, a pressão máxima do compressor era de 5kgf/cm2.  
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O intervalo de tempo entre as demãos deveria ser o suficiente para permitir a secagem do 

produto, para que a aplicação da camada seguinte fosse feita sem o escorrimento da camada 

anterior. Este tempo entre demãos era de 2 a 4 horas, ou até a condição de “seco ao toque”.  

 

Quando o substrato para a aplicação da película se encontrava molhado, era necessário 

utilizar um “primer” para estancar a umidade e promover a ponte de aderência entre a 

película de interface e o substrato. Como “primer” era utilizada a tinta epóxi Fospox SF 

P235 utilizada nas demais estruturas. No caso de utilização da tinta epóxi, a aplicação da 

película de poliuretano só poderia ser efetuada após um período de espera de 4 horas, 

necessário para que o Fospox atingisse a condição de “seco ao toque”.  

 

O início do lançamento do concreto sobre a película de poliuretano só poderia ocorrer 3 

dias após a aplicação da última demão da película. Cuidados eram observados para evitar o 

impacto do concreto fresco com a superfície da película em processo de cura. 

 

Não há restrição de temperatura da superfície ou do produto para a aplicação do mesmo. 

Entretanto, para temperaturas acima de 35°C observou-se uma aceleração da pega e da cura 

do produto. 

 

O controle da espessura da película era feito da mesma forma que o controle da película de 

Fospox, mostrado no item 5.3.3.1. O controle efetivo se deu pelo processo destrutivo, com 

extração de uma pequena amostra de película sobre a superfície tratada e medição direta de 

sua espessura. Além da facilidade de execução, este método se mostrou mais eficiente do 

que a instalação de placa metálica pela possibilidade de amostragem dos locais mais 

críticos, e não somente daqueles onde havia condições de instalação da placa.  

 

Após a extração das amostras para controle era realizado o reparo da superfície conforme 

indicado no item 5.3.5. 
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5.3.4 - Proteção da Película de Interface 

 

As atividades construtivas que sucedem a aplicação da película de interface e antecedem 

determinada etapa de concretagem, tais como aplicação de armadura, fôrmas e embutidos,  

podem danificar a película de interface. Esta situação é particularmente crítica no caso das 

superfícies horizontais de fundação, onde o tráfego de pessoas e equipamentos ocorre 

forçosamente sobre a película aplicada. Desta forma, nas superfícies de fundação, a película 

de interface era totalmente protegida com concreto de regularização antes do início de tais 

atividades. A camada de proteção possuía espessura mínima de 20cm e o concreto deveria 

apresentar as seguintes características: 

 

• Uso de cimento RS; 

• Relação água/cimento = 0,45; 

• Teor de sílica ativa = 10%. 

 

Nas regiões onde eram encontrados pequenos “underbreaks” na fundação (escavação 

aquém da linha de projeto), os mesmos eram removidos de forma a permitir a aplicação da 

película de interface e a execução do concreto de proteção. 

 

Onde não era possível evitar o tráfego de pessoas sobre a película, este só poderia ocorrer 

após 24 horas da aplicação do produto. 

 

5.3.5 - Reparos na Película 

 

Na ocorrência de danos à película de interface, novas camadas eram aplicadas até a 

reposição da espessura nominal requerida. Nestes casos os produtos eram aplicados 

manualmente, com pincéis, trinchas ou rolos.  
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Caso a película a ser reparada tivesse sido aplicada há menos de 6 dias, o reparo poderia  

ser executado diretamente sobre a camada existente, pois ocorreria aderência entre esta e o 

reparo. Caso o prazo de 6 dias tivesse expirado, era realizado um jateamento abrasivo sobre 

a região ao redor do local de reparo de modo que a camada de reparo pudesse aderir à 

película curada.  

 

5.3.6 Cuidados na Concretagem 

 

Antes da concretagem das estruturas propriamente ditas era feita inspeção para verificação 

de eventuais descolamentos ou “chocos” da camada de regularização aplicada nas 

fundações. Detectados esses defeitos, as áreas afetadas eram removidas cuidadosamente e, 

no caso de dano na película, era efetuado o reparo antes de iniciar o lançamento da primeira 

camada do concreto estrutural. 

 

O tempo mínimo a ser observado entre a aplicação da película de interface e o lançamento 

do concreto estrutural era de 12 horas, a fim de possibilitar o ganho de resistência inicial 

necessário para o produto resistir às solicitações mecânicas. 

 

 

5.4 – DISCUSSÃO DOS PRODUTOS E DA METODOLOGIA EMPREGADA NOS 

TRATAMENTOS 

 

Os produtos escolhidos para a realização das impermeabilizações em Irapé, Nitoproof 250 e 

Fospox SF P235, permitiram a flexibilidade do tratamento das superfícies de rocha para os 

diferentes tipos de situações. O fato de um produto ser flexível e o outro rígido, um não 

aderir a superfícies úmidas e o outro aderir, permitiu que os produtos fossem conjugados e 

a partir daí todas as situações pudessem ser atendidas a contento. 
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Na metodologia adotada, observa-se que os trabalhos que precedem a aplicação da película 

são de fundamental importância para a garantia do bom funcionamento da 

impermeabilização. Foi realizado mapeamento das superfícies e identificação de locais com 

rocha alterada e de juntas preenchidas com material alterado. Esses locais foram 

previamente tratados, com a remoção das superfícies de rocha alterada e tratamento das 

juntas através da remoção parcial do material de preenchimento e substituição por 

argamassa epoxídica. Visando garantir a continuidade da película, foi aplicada argamassa 

especial para arredondamento das arestas e suavização das superfícies de rocha. Por fim, o 

trabalho de controle das surgências d’água nas superfícies de rocha, principalmente as 

horizontais e abóbadas, foi o que apresentou maior dificuldade de execução e causou 

importante impacto na realização dos tratamentos. Entretanto, a solução de drenagem 

dessas águas, apesar de trabalhosa, se mostrou bastante eficaz em campo.  

 

Quanto à aplicação dos produtos, o Nitoproof apresentou maiores dificuldades, 

principalmente devido à sua consistência. O escorrimento do produto depois de aplicado na 

rocha dificultou consideravelmente a impermeabilização das abóbadas dos túneis dos 

Condutos Forçados. Já o Fospox não apresentou dificuldades significativas na sua 

aplicação. 

 

Para controle da espessura da película, foi proposta a utilização de chapa metálica e pente e 

o método destrutivo, através da retirada de amostras da superfície tratada e medição de sua 

espessura com paquímetro. Este segundo processo se mostrou mais prático e foi utilizado 

sistematicamente na obra para o controle da espessura. A dificuldade de se encontrar, na 

superfície de rocha, um local totalmente plano para instalação da placa metálica 

inviabilizou esse método de controle. 
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Quanto aos reparos, a película de Nitoproof denuncia os locais onde a película não aderiu à 

superfície devido à presença de água, através da formação de bolsas d’água visíveis entre a 

película e a rocha. Isso permite a fácil identificação de locais a serem reparados antes das 

concretagens. Já a película de Fospox não permite essa visualização e, portanto, não é 

possível detectar locais onde não houve boa aderência. 



Capítulo 6 
 

 

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS 
 

 

6.1 – INTRODUÇÃO 

 

A análise da eficiência dos tratamentos dos contatos entre concreto e rocha realizados em 

Irapé foi feita através de ensaios de laboratório realizados em testemunhos de concreto e 

rocha extraídos de pontos representativos das estruturas. Os ensaios foram realizados como 

parte do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, P&D122, desenvolvido pela 

Cemig Geração e Transmissão S.A (Cemig, 2007). O projeto é intitulado “Investigação do 

Comportamento do Concreto e de Calda de Cimento em Contato com Rochas Sulfetadas” e 

foi apresentado à ANEEL em agosto de 2007.    

 

O objetivo do programa de ensaios foi o de verificar a sanidade do concreto após o 

enchimento do reservatório, uma vez que a agressividade do maciço está diretamente ligada 

à presença de água. A extração dos testemunhos foi realizada após o reservatório ter 

ultrapassado o NA mínimo de operação, El. 470,00. O fechamento do desvio do rio e início 

de enchimento do reservatório se deu em dezembro de 2005 e o início da geração comercial 

da usina se deu em julho de 2006. A extração dos testemunhos de rocha e concreto foi 

realizada em agosto de 2006, aproximadamente 2 anos após as concretagens, 8 meses após 

o início do enchimento do reservatório e 1 mês após a geração da primeira máquina, com o 

reservatório acima do NA mínimo normal. Logo, a análise feita a partir dos testemunhos 

extraídos visou determinar o comportamento dos concretos a curto prazo, frente a ação dos 

sulfetos. Entende-se que, desde a sua execução, os concretos estão sujeitos à ação agressiva 

do maciço sulfetado, como mostrou o comportamento dos concretos projetados que, já na 
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época de construção da obra, apresentavam pontos de deterioração pela ação de sulfetos. 

Porém, essa agressividade é potencializada pelo aumento da presença de água nas fraturas 

do maciço, que ocorre durante o enchimento do reservatório. A partir daí, a presença e a 

mobilidade da água nessas fraturas, irá influenciar diretamente no grau de agressividade a 

que o concreto estará exposto e, consequentemente, quanto maior o tempo de exposição do 

concreto a essa agressividade, maior será a possibilidade de deterioração.  

 

Não se pretendeu, a partir dos dados dos ensaios, atestar sobre a eficiência definitiva dos 

tratamentos realizados. Foi realizada uma avaliação da eficiência da impermeabilização até 

o momento, considerado o tempo de execução dos concretos e a influência do enchimento 

do reservatório na agressividade do maciço. Os dados obtidos nessas análises deverão ser 

utilizados em trabalhos futuros, onde necessariamente novos testemunhos de concreto e 

rocha deverão ser extraídos e analisados, para que se possa conhecer a eficiência dos 

produtos utilizados em médio e longo prazo. 

 

Os ensaios com as amostras extraídas em 2006 foram realizados nos laboratórios da ABCP, 

Associação Brasileira de Cimento Portland, em São Paulo. 

  

6.2 - PROGRAMA DE ENSAIO 
 
O programa de ensaio foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, foi realizada a 

determinação do teor de enxofre pelo analisador SC-LECO – método ABCP PO-GT-6012 

(ABCP, 2007). Nesta etapa buscou-se avaliar o possível aporte de SO3 do maciço para o 

concreto em diferentes posições. Foram realizadas, sempre que possível, a determinação do 

SO3 em quatro posições: rocha, no concreto a 20mm, 50mm e 100mm do contato. Os 

valores obtidos nesta etapa foram comparados com o valor médio teórico de SO3 estimado 

para o concreto. 
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Na segunda etapa foi realizada a avaliação da microestrutura do concreto por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), análise por difração de raio X e avaliação dos agregados 

através da análise petrográfica e mineralógica dos agregados constituintes do concreto. 

Nesta etapa buscou-se identificar a formação de produtos neoformados típicos do ataque 

por sulfato ou ataque ácido. A análise petrográfica e mineralógica dos agregados foi 

realizada para avaliar uma possível interferência dos agregados nos produtos identificados 

nas análises por microscopia eletrônica de varredura. 

 

6.3 PROGRAMA DE EXTRAÇÃO DE TESTEMUNHOS 
 

Para avaliação dos locais tratados com Nitoproof, foram extraídos, através de sonda 

rotativa, testemunhos na Casa de Força e no Vertedouro. Apesar da maior parte dos 

tratamentos com Nitoproof ter ocorrido nos Condutos Forçados, essa estrutura não foi 

amostrada porque os três condutos já estavam pressurizados quando da realização da 

campanha de ensaios. Foram extraídos testemunhos na estrutura do Tampão do Túnel de 

Desvio Superior, no poço das comportas do Extravasor e no poço de acesso à Galeria de 

Drenagem do Vertedouro para a avaliação dos tratamentos com Fospox. Durante as 

extrações, foram registradas as condições de aderência da película ao concreto e à rocha 

para cada testemunho, assim como a presença de água no contato. 

 

Na tabelas 6.1 e 6.2 são relacionados os testemunhos extraídos e respectivas estruturas. 
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Tabela 6.1 – Relação de testemunhos extraídos em superfícies tratadas com Nitoproof 

Superfície tratada com Nitoproof 

Presença de 
Água Película Aderida N° do 

CP Local 
Sim Não Rocha Concreto Não 

aderida 

00 Casa de Força  
El. 321,40      

01      
02      
03      
04      
05      
06      
07      
08      
09      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21 

Casa de Força  
El. 330,50 

     
37      
38      
39      
40      
41 

Extravasor El. 
479,00 

     
47 Vert. El. 467,30      
48 Vert. El. 470,48      
49 Vert. El. 473,36      
50 Vert. El. 476,24      
51 Vert. El. 479,12      
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Tabela 6.2 – Relação de testemunhos extraídos em superfícies tratadas com Fospox 

Superfície tratada com Fospox 

Presença de Água Película Aderida 

N° do CP Local 
Sim Não Rocha Concreto 

Não 

aderida 

42      
43      
44      
45      
46 

Vertedouro 
El. 485,90 

     
62      
63      
64      
65      
66 

Túnel de 
Desvio 

     
 

 
 

Na campanha de ensaios foram também extraídos e analisados corpos de prova de CCR e 

de concreto projetado, ambos sem película de interface. Os dados referentes a essas análises 

serão abordados no item 6.5.  

 

Os testemunhos de concreto e rocha extraídos em Irapé foram enviados para o laboratório 

da ABCP, onde foram preparadas as amostras que foram ensaiadas. A seguir são 

relacionados os corpos de prova utilizados para verificação do comportamento da película 

de interface. 
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Tabela 6.3 – Relação de amostras ensaiadas no laboratório da ABCP 

Amostra Nº Local Tipo de Contato 
CP 01 Casa de Força El. 330,50 m Rocha/Nitoproof/Concreto 
CP 04 Casa de Força El. 330,50 m Rocha/Nitoproof/Concreto 
CP 11 Casa de Força El. 330,50 m Rocha/Nitoproof/Concreto 
CP 37 Galeria de inspeção e drenagem El. 

491,00 m (Poço de comportas) 
Rocha/Nitoproof/Concreto 

CP 43 Galeria do Vertedouro El. 485,90 m Rocha/Fospox/Concreto  
CP 46 Galeria de drenagem  El. 485,90 m Rocha/Fospox/Concreto  
CP 48 Escada do Vertedouro El. 470,48 m Rocha/Nitoproof/Concreto 
CP 63  Tampão do Túnel de desvio – lado direito 

hidráulico 
Rocha/Fospox/Concreto 

CP 64 Tampão do Túnel de desvio – lado direito 
hidráulico 

Rocha/Fospox/Concreto 

 

 

6.4 – RESULTADOS DOS ENSAIOS 

 

O valor estimado para o teor de SO3 teórico nos concretos convencionais é igual a 0,78%, 

obtido através da análise dos traços dos concretos. Esse valor é bem inferior aos valores 

encontrados na rocha, que variam de 3,80% a 9,52% de SO3. 

 

Para a observação de uma possível “frente de sulfatação”, ou gradiente de teores de sulfato 

dentro do concreto, foram determinados os teores de sulfato a três distâncias diferentes do 

contato com a rocha  (20mm, 50mm e 100mm). 
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Tabela 6.4 – Teor de SO3 nas amostras 

Nº do CP Tratamento Local Distância do 
contato (mm) 

Teor de SO3 
(% em massa) 

Rocha 3,86 
20 0,84 
50 0,89 01 Nitoproof Casa de Força 

El. 330,50 
100 0,72 

Rocha 6,50 
20 0,93 04 Nitoproof Casa de Força 

El. 330,50 50 0,73 
Rocha 4,45 

20 0,88 
50 0,70 11 Nitoproof Casa de Força 

El. 330,50 
100 0,72 

Rocha 3,90 
20 0,80 
50 0,74 37 Nitoproof Extravasor 

 El. 491,00 
100 0,73 

Rocha 3,80 
20 0,92 43 Fospox Vertedouro 

El. 485,90 50 0,86 
Rocha 4,37 

20 0,91 
50 1,15 46 Fospox Vertedouro 

El. 485,90 
100 0,85 

Rocha 8,80 
20 0,72 
50 0,72 48 Nitoproof Vertedouro 

El. 470,48 
100 0,78 

Rocha 5,58 
Contato 0,99 

20 1,09 
50 0,97 

63 Fospox Tampão do TDS

100 1,06 
Rocha 9,52 

20 1,06 
50 0,97 64 Fospox Tampão do TDS

100 1,24 
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Observa-se também que os teores de sulfato nos concretos cujo contato foi tratado com 

Nitoproof encontram-se próximos do valor teórico para o concreto convencional, que é de 

0,78%. Isso sugere que não houve percolação de soluções ácidas ou aporte de SO3 da rocha 

para o concreto nas amostras analisadas.  
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Figura 6.1 – Teores de sulfato, em massa, nas amostras 

 

Para os testemunhos de locais tratados com o Fospox, observa-se valores de SO3 

ligeiramente superiores ao valor teórico, que é representado no gráfico da figura 6.1 como 

valor de referência. No mesmo gráfico são apresentados os valores médios de teor de 

sulfato nas amostras, com distinção do tipo de película aplicada no tratamento além do 

valor médio encontrado nas amostras de rocha. 

 

Para avaliação da possibilidade de formação de uma frente de sulfatação no corpo do 

concreto, são ilustradas na figura 6.2 as curvas de teores de SO3 nos testemunhos de 

superfícies tratadas com Nitoproof e com Fospox, a partir de 2cm até 10cm do contato 
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entre concreto e rocha. Na figura, o valor teórico de 0,78% é mostrado como valor de 

referência. 
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Figura 6.2 – Teores de sulfato em função da distância da superfície tratada 

 

Observa-se no gráfico da figura 6.2 que a curva dos valores médios lidos para os CPs com 

Nitoproof mostram um decréscimo da concentração de sulfato à medida que se distancia do 

contato com a rocha, o que sugere a contaminação gradativa da estrutura a partir da rocha. 

Os valores lidos, entretanto, estão próximos do valor teórico do concreto, o que 

contrariamente sugere que as amostras não sofreram influência da rocha quanto ao seu teor 

de SO3. 

 

Para os CPs de locais tratados com Fospox, a hipótese de gradiente de contaminação não é 

verificada. Os valores médios apontam para o acréscimo do teor de sulfato à medida que se 

distancia da superfície tratada. Observa-se que esse aumento é modesto e que os valores 

médios não são distantes do valor teórico para os concretos convencionais. 
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No corpo de prova de número 63, proveniente do Tampão do Túnel de Desvio Superior, 

tratado com Fospox, foi realizada medição do teor de sulfato também na película de 

interface. O gráfico da figura 6.3 ilustra a distribuição das diferentes concentrações de 

sulfatos nessa amostra. Os valores negativos de distância, eixo das abscissas, referem-se à 

rocha e o valor nulo se refere à película de interface do concreto com a rocha. 
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Figura 6.3 – Teores de sulfato em amostra extraída do Tampão do TDS 

 

A partir dos resultados de determinação do teor de enxofre, foram selecionadas amostras 

para análise petrográfica, visando a identificação de compostos expansivos ligados ao 

ataque por sulfatos. Dentre os testemunhos extraídos de superfícies impermeabilizadas, 

foram analisados os corpos de prova n° 01 e n° 37, tratados com Nitoproof, e os CPs 46 e 

63, de superfícies tratadas com Fospox. 

 

As amostras foram examinadas primeiramente ao microscópio estereoscópico e as 

observações foram examinadas complementarmente aos microscópios óticos de luz 

transmitida e por microscopia de varredura. As principais características dos concretos  
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identificadas macroscopicamente e aos microscópios estereoscópicos e óptico, estão 

sintetizadas na tabela 6.5. 

 

Tabela 6.5 – Características macroscópicas das amostras 

Características das amostras 
Cor Cinza a cinza esverdeado 

Distribuição dos 
constituintes Normal homogênea 

Proporção dos constituintes Argamassado 
Aderência da argamassa ao 

agregado graúdo Normal 

Porosidade macroscópica 
Poroso, com poros 

milimétricos muitas vezes 
com formato esférico 

Compacidade Compacto 

Adensamento Bem adensado com alguns 
vazios 

Aspectos gerais 

Fraturamentos Não observados 
Poros preenchidos Não preenchidos Aspectos do ataque por 

sulfatos Desagregação Não observada 
 

 

As características descritas na tabela 6.5 permitem assumir que os processos de dosagem e 

adensamento dos concretos examinados foram normais. A pequena quantidade de vazios 

indica adensamento adequado, enquanto a distribuição regular dos agregados graúdos em 

meio à argamassa evidencia uma boa homogeneização da mistura. As argamassas que 

compõem os concretos apresentam coloração mesclada de cinza esverdeado a esverdeado 

escuro compatível com o uso de cimento contendo escória.  

 

Nos concretos que utilizam a película de Nitoproof, amostras Nos 01, 04, 11, 37 e 48, 

observa-se uma boa aderência da película ao concreto, como mostrado na figura 6.4.  
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Nitoproof 

 
Figura 6.4 – CP04 – Detalhe do contato tratado com Nitoproof (ABCP, 2007) 

 
 

Os concretos possuem argamassa de coloração esverdeada, se mostram compactos e 

bem adensados, apesar de apresentarem uma porosidade significativa. Os poros 

freqüentemente possuem formatos esféricos e normalmente não exibem qualquer tipo de 

preenchimento. Não se observa a cristalização de etringita ou qualquer outro indício de 

ataque por sulfatos. Na figura 6.5 é mostrada a fotomicrografia do CP01, extraído da 

Casa de Força e cujo tratamento de superfície foi realizado com Nitoproof. Observa-se 

um ponto esférico (em azul) na borda do agregado graúdo, sem nenhum preenchimento. 

A imagem foi gerada por microscópio de luz transmitida e está ampliada 100x. 

 
 

Rocha 
Concreto 
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Figura 6.5 – CP01 – Imagem ampliada 100x – Poro do concreto sem preenchimento 
(ABCP, 2007) 

 
Nas amostras provenientes de locais tratados com Fospox, CPs n° 43, 46, 63 e 64 foram 

observadas características semelhantes. Os concretos se mostram compactos, bem 

adensados e constituídos por argamassa de coloração cinza levemente esverdeada. 

Apresentam uma porosidade macroscópica significativa composta por poros esféricos que 

normalmente não exibem qualquer tipo de preenchimento. Quanto à aderência, entretanto, 

as amostras não refletem a especificação de projeto. A película se encontra freqüentemente 

não aderida ao concreto ou à rocha, como observado na figura 6.6. 

 

 
 

Figura 6.6 – CP46 – Vertedouro – Detalhe da interface concreto e rocha (ABCP, 2007) 

Concreto 
Fospox Rocha 
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Nas amostras extraídas do Tampão do TDS, foi observada argamassa do concreto contendo 

fina película impregnada com substância de coloração marrom-amarelada, que se acredita 

tratar-se de soluções ferruginosas provenientes da alteração dos sulfetos. Observa-se, 

também, de modo mais raro a deposição de cristais aciculares de etringita em pequenos 

poros da argamassa. As superfícies de contato do Tampão foram tratadas com Fospox e a 

análise foi realizada nos CPs 63 e 34. As fotomicrografias do CP63, realizadas por 

microscópio de luz transmitida, são mostradas nas figuras 6.7, 6.8 e 6.9. 

 

 

Película de coloração 
marrom-amarelada 

Figura 6.7 – CP 63 – Fotomicrografia – Ampliação 25x (ABCP, 2007) 

 

 

Poro preenchido 
com material 
carbonárico 

Figura 6.8 – CP 63 – Fotomicrografia – Ampliação 100x (ABCP, 2007) 
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Na figura 6.8 observa-se um poro preenchido com material carbonárico e a presença da 

película de coloração marrom-amarelada. Na figura 6.9, se observam poros na argamassa 

preenchidos com material amorfo e por cristais aciculares de etringita.  

 

 

Etringita 

Material 
amorfo 

Figura 6.9 – CP 63 – Fotomicrografia – Ampliação 200x (ABCP, 2007) 

 

Cabe ressaltar que durante a investigação em laboratório procurou-se encontrar indícios de 

ataque por sulfatos e o poro contendo etringita não foi identificado a partir de uma escolha 

aleatória de amostras. Logo, a fotomicrografia da figura 6.9 indica que há produtos 

expansivos formados dentro de poros do concreto, mas esta ocorrência é bastante rara e não 

representa a condição geral das amostras que é de inexistência de produtos de formação 

tardia nos poros do concreto. 

 

 

6.5 – AMOSTRAS DE LOCAIS SEM PELÍCULA DE PROTEÇÃO 

 

O programa de ensaios realizados no âmbito do projeto de P&D122 objetivou avaliar não 

somente a eficiência da impermeabilização das superfícies de rocha, como também o 

comportamento dos concretos projetados, das caldas de cimento e do concreto executado na 
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pista experimental de CCR, aplicados diretamente sobre a superfície de rocha sulfetada. 

Logo, foram extraídas também amostras destes materiais, que foram ensaiadas segundo os 

mesmos critérios das demais amostras. Utilizaremos aqui os resultados obtidos das 

amostras extraídas dos concretos projetados para avaliar a ação dos sulfatos sobre o 

concreto na ausência da película de interface.  

 

A tabela traz a relação das amostras aqui abordadas e as determinações de teor de sulfato 

em cada uma delas. 

 

Tabela 6.6 – Teor de SO3 nas amostras de concreto projetado 

Nº do CP Local Distância do 
contato (mm) 

Teor de SO3 
(% em massa)

Rocha 2,58 23 Talude acima do defletor 
 El. 402,00 20 1,85 

Rocha 2,69 
20 1,21 
50 1,22 24 Talude acima do defletor 

 El. 402,00 
100 1,10 

Rocha 4,87 
20 1,55 67 Taludes da Casa de Força  

El. 342,00 50 1,07 
Rocha 3,81 

20 1,49 68 Taludes da Casa de Força  
El. 342,00 50 1,51 

Contato 0,87 
20 1,40 69 Taludes da Casa de Força  

El. 342,00 50 1,27 
 
 
O valor teórico para o teor de SO3 no concreto projetado é de 0,90%. O gráfico da figura 
6.10 mostra os diferentes teores de sulfato nas amostras 24, 67, 68 e 69 comparados com o 
valor de referência. 
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Figura 6.10 – Teor de sulfato em concretos sem tratamento superficial 

 

Na figura 6.11 é adicionada ao gráfico da figura 6.2 a curva de valores médios de teor de 

sulfato das amostras de concreto projetado e respectivo valor teórico de referência. A figura 

objetiva a visualização dos diferentes comportamentos entre estruturas tratadas com 

Nitoproof, Fospox e estruturas executadas sem tratamento.  
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Figura 6.11 – Teor de sulfato em concretos com e sem tratamento superficial 
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Observa-se que o teor médio de sulfato contido nas amostras de concreto projetado, 

executado sem tratamento superficial, é superior ao teor apresentado pelas amostras 

extraídas de locais tratados. Observa-se também o comportamento decrescente da curva 

representativa dos teores de sulfato dos projetados, o que sugere a existência de uma frente 

de contaminação a partir da superfície de rocha. Esse comportamento, que não é verificado 

nas amostras de locais tratados, é ilustrado através de barras na figura 6.12. 
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Gráfico 6.12 – Teor de sulfato em concretos com e sem tratamento superficial 

 

Nos projetados, a ação dos sulfatos é visualmente identificada nas superfícies expostas ao 

ar e provavelmente é devida à percolação superficial de águas com baixo pH e contendo 

íons sulfato dissolvidos. Em 90% das amostras foi observada na superfície uma deposição 

bandada amarelo-amarronzada. Foram realizados ensaios de difratometria de raios X que 

mostraram que o material trata-se principalmente de gesso, tipo gipsita. A figura 6.13 

ilustra esta condição, com a presença de gesso em amostra retirada do concreto projetado 

dos taludes da Casa de Força. 
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Concreto 

Gipsita 

Rocha 

Figura 6.13 – Amostra 67 - Concreto projetado (ABCP, 2007) 

 
Diferentemente das análises microscópicas realizadas com amostras de locais tratados com 

Nitoproof e Fospox, as análises com os projetados apresentaram presença de produtos 

expansivos oriundos da oxidação dos sulfatos. As figuras 6.14 e 6.15 mostram a presença 

de etringita e gipsita nos poros e cavidades do concreto e também de forma disseminada na 

microestrutura do mesmo. As imagens foram geradas por microscópio de luz transmitida. 

 

 

Cristais de 
etringita 

Figura 6.14 – Fotomicrografia da amostra 23 – Ampliação 200x (ABCP, 2007) 
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Cristais de 
etringita 

Figura 6.15 – Amostra 67 - Poro preenchido por cristais de etringita  – Ampliação 200x 

(ABCP, 2007) 

 
 

A figura 6.16 mostra um poro do concreto totalmente preenchido com cristais de etringita. 

A amostra foi extraída do concreto projetado do talude acima do Defletor. 

 

 

Agregado Etringita 

Figura 6.16 – Fotomicrografia da amostra 23 – Ampliação 200x (ABCP, 2007) 

 
 
Na mesma amostra observa-se a coloração marrom-amarelada no contato concreto e rocha, 

provavelmente devido à alteração de opacos sulfetados da rocha, ilustrado na figura 6.17. 
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Contato 

Rocha 

Figura 6.17 – Amostra de concreto projetado – Ampliação 25x (ABCP, 2007) 

 
Nas análises realizadas, não foram identificadas fissuras no concreto devido à ação de 

produtos expansivos. 

 

 

6.6 – ANÁLISES COM MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA 

 

As imagens geradas por microscópio de luz transmitida permitiram a identificação de 

etringita em algumas amostras de concretos provenientes de locais sem aplicação de 

película na superfície de rocha. Quanto às amostras de locais tratados com Nitoproof ou 

Fospox, não foram identificados produtos de oxidação dos sulfatos. Na busca de sinais da 

ocorrência desses produtos, foram realizadas análises ao microscópio eletrônico de 

varredura e as imagens são mostradas a seguir. 

O 
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Figura 6.18 – CP01 - Poro sem nenhum preenchimento – Ampliação 2.000x  (ABCP, 2007) 

 
No CP01, proveniente de local tratado com Nitoproof na Casa de Força e mostrado na 

figura 6.18, não foram identificados sinais de preenchimento nos poros do concreto. Na 

amostra obtida do CP 46, extraído de local tratado com Fospox, no Vertedouro, também 

não se identifica a presença de etringita ou gipsita. Foi identificada, entretanto, a presença 

de portlandita na argamassa, produto comum à hidratação do concreto. 

 

 
Figura 6.19 – CP46 – Presença de portlandita na argamassa – Ampliação 2.000x  

(ABCP, 2007) 
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As análises através do microscópio eletrônico de varredura mostraram que as amostras 

provenientes de locais onde a superfície de rocha foi impermeabilizada, seja com Nitoproof 

ou Fospox, apresentam características micro-estruturais e texturais compatíveis com 

concretos de boa qualidade.  

 

Para as amostras extraídas de locais sem tratamento sobre a rocha (concreto projetado), 

entretanto, observou-se como padrão a incidência de etringita nos poros do concreto ou 

disseminada no corpo das amostras, além da presença de cristais de gesso. A seguir são 

mostradas imagens do contato concreto e rocha, ampliadas de 2.000 vezes, onde se observa 

a incidência de etringita em poros do CP 23, extraído do concreto projetado executado no 

talude acima do Defletor, El.402,00. 

 

 

 
Figura 6.20 – CP23 – Presença de etringita fibro-radiada em um poro (ABCP, 2007) 
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Figura 6.21 – CP23 – Formação de acículas de etringita fibro-radiada (ABCP, 2007) 

 

 
 
6.7 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
Os resultados das análises realizadas no laboratório da ABCP confirmaram as expectativas 

de que as estruturas de concreto em contato direto com a rocha sulfetada, sem 

impermeabilização, sofreriam alterações na sua microestrutura. Observa-se, de um modo 

geral, a presença de etringita, alojada nos poros e disseminada no corpo do concreto 

projetado. Observa-se também que a hipótese de existência de uma frente de sulfatação a 

partir da rocha, causada pela percolação de soluções contendo SO3, pode ser validada, pois 

as amostras de concreto projetado apresentaram teores decrescentes de SO3 a partir do 

contato com a rocha. Constatou-se também a associação do potencial de agressividade do 

ambiente à ação das águas percoladas, dada a presença sistemática de gesso na superfície 

das amostras de concreto projetado, por onde percolam águas de baixo pH. 

 

Confirmada a hipótese de que o período entre a execução dos concretos e a extração dos 

testemunhos tenha sido suficiente para se manifestarem os primeiros sinais da ação dos 
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sulfetos nos concretos, pode-se concluir que as películas de impermeabilização 

influenciaram no controle da ação agressiva da rocha sulfetada sobre as estruturas. Apesar 

destas amostras apresentarem resultados diferentes daquelas onde não houve tratamento, 

não se pode afirmar que a presença das películas impediu completamente a ação dos 

sulfatos, mas certamente elas constituíram uma barreira protetora dos concretos nos 

primeiros 2 anos de sua confecção. Os resultados com a película de Nitoproof mostram 

teores de sulfato no concreto muito próximos ao valor teórico definido em função de sua 

composição. Isso sugere que a película de Nitoproof impediu a ação dos sulfatos nas 

amostras analisadas. Nas amostras de locais tratados com Fospox os resultados mostram 

teores de sulfato um pouco acima do valor teórico, o que sugere a possível presença de 

sulfatos vindos da rocha. O gradiente de concentração de sulfato observado no concreto 

projetado, entretanto, não se configurou nas amostras tratadas com película 

impermeabilizante, o que sugere que não houve percolação de soluções contendo SO3 pelo 

corpo destas estruturas. 

 

O melhor desempenho do Nitoproof 250 quanto à presença de sulfatos no corpo do 

concreto pode estar relacionado à espessura da película e à sua flexibilidade. Admitindo-se 

a hipótese de que houve um certo grau de contaminação do concreto por sulfatos oriundos 

da rocha nas amostras tratadas com Fospox, pode-se associá-lo aos dois fatores de 

vulnerabilidade da película de epóxi. O primeiro é o fato da película ser rígida e, logo, estar 

sujeita a trincas e fissuras quando submetida a deformações, sejam de origem térmica ou 

mecânica, ao contrário da película de poliuretano, que é flexível e apta a absorver 

movimentações.  

 

O outro aspecto é a espessura da película. Enquanto o Fospox foi executado com espessuras 

de 0,4mm e 0,6mm (dependendo do local de aplicação, como mostrado no capítulo 5), o 

Nitoproof foi executado com 1,2mm de espessura. Mesmo tendo sido atestado pelo 

fabricante que essas espessuras são suficientes para a impermeabilização, a película de 

Fospox esteve mais sujeita a prejuízos à qualidade da película durante a execução. 

 144



Hipoteticamente, uma falha de execução que provocasse uma variação de 0,2mm 

representaria 16% da espessura da película de Nitoproof. A mesma falha de execução 

poderia reduzir em até 50% a espessura da película de Fospox. Supõe-se que, barreiras de 

proteção com maior espessura poderiam levar a uma proteção maior, visto que a proteção 

às estruturas de concreto está ligada ao tempo necessário para que a água contendo sulfatos 

ou o próprio ácido sulfúrico transponha a impermeabilização.  

 

A argamassa especial, aplicada para suavizar arestas de rocha, e a argamassa epoxídica, 

aplicada para preenchimento de fraturas e juntas, certamente constituem uma barreira 

resistente à percolação ácida que se soma às películas de Fospox e Nitoproof. Essas 

argamassas podem também ser consideradas como elementos de impermeabilização e 

aumentam consideravelmente a espessura total da impermeabilização nos locais onde foram 

aplicadas. Entretanto, para os testes realizados na ABCP, não foram amostrados 

testemunhos com a aplicação dessas argamassas, ainda porque as mesmas foram aplicadas 

em pontos localizados. Logo, a extração de amostras contendo argamassa seria mera 

coincidência.  

 

As argamassas especial e epoxídica aplicadas em Irapé, poderiam também ser estudas para 

aplicação sistemática com objetivo de impermeabilização das superfícies de rocha. Estes 

estudos deveriam envolver metodologias para aplicação em grandes áreas, estudos de traço 

prevendo minimizar a fissuração, procedimentos de cura e impactos de prazo e custo na 

execução da obra. Estes estudos não foram realizados em Irapé, visto que o uso de 

argamassas foi pensado para preparação localizada da superfície de rocha para recebimento 

da pintura de impermeabilização. 

 

Quanto ao aspecto da susceptibilidade de fissuras na película rígida de epóxi, as argamassas 

também apresentam a mesma característica. É fato que não foram observadas fissuras nas 

superfícies tratadas com Fospox nas inspeções realizadas antes das concretagens. Também 

não foram observadas fissuras nas películas das amostras extraídas em 2006.  
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Contudo, observa-se que a película de impermeabilização ideal, quanto ao aspecto da 

proteção química, deve possuir preferencialmente características semelhantes às do 

Nitoproof, isto é, ser flexível e possuir uma espessura razoável, pouco prejudicada por 

possíveis falhas de aplicação. Entretanto, a película flexível não é aplicável em locais onde 

se exige rigidez no contato do concreto com a rocha. Para esses locais, a película de epóxi 

se mostrou uma boa alternativa. 

 

Embora a análise da película de Nitoproof tenha gerado resultados melhores do que a 

análise da película de Fospox, ambas apresentaram teores de sulfato muito próximos do 

valor teórico. O bom desempenho dos dois produtos é confirmado nas análises 

petrográficas, onde não foram encontrados sinais da ação de soluções ácidas nos concretos 

tratados com nenhuma das duas películas impermeabilizantes. A partir das imagens geradas 

pelo MEV não foram observados, nas amostras de locais impermeabilizados, produtos de 

formação tardia ligados à oxidação de sulfatos. Por outro lado, estes produtos foram 

observados em abundância nas amostras de concreto projetado, executado diretamente 

sobre a rocha sem impermeabilização. 

 

Vale ressaltar que as comparações feitas entre concreto projetado e concreto convencional 

têm caráter qualitativo. Os diferentes processos de execução dos dois tipos de concreto, 

além dos traços diferentes, levam a características diferentes do material endurecido, como 

a porosidade, que é mais elevada nos concretos projetados. Mas como não foram 

executados concretos convencionais diretamente sobre a rocha com presença de sulfetos, 

foram utilizados neste trabalho os resultados obtidos de amostras de concreto projetado, 

executado diretamente sobre o maciço sem impermeabilização de superfície, para 

comparação com os resultados das amostras de concreto convencional. 

 

Ressalta-se ainda que os projetados analisados possuem composição diferente de concretos 

projetados comuns, tendo sido utilizados cimento RS, relação a/c menor que 0,45 e 
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consumo de cimento superior a 350 kg/m³, que também são as prescrições para os 

concretos convencionais vibrados aplicados em Irapé. 

 

Deve-se destacar também que a deterioração do concreto por agentes químicos do ambiente 

é diretamente influenciada pelo tempo. Como exposto em 6.1, as avaliações aqui 

apresentadas são de curto prazo. Estudos futuros deverão ser desenvolvidos em Irapé, como 

recomendado no capítulo 7, para a verificação da eficiência a médio e longo prazo das 

medidas adotadas para proteção dos concretos. 

 



Capítulo 7 
 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A partir da análise dos estudos realizados para a definição dos tratamentos dos contatos 

entre concreto e rocha da UHE Irapé, dos procedimentos adotados na execução dos 

tratamentos, dos resultados dos ensaios de laboratório realizados e considerando que a 

avaliação realizada é de curto prazo (2 anos após as concretagens, 8 meses após o início do 

enchimento do reservatório e 1 mês após a geração comercial da usina), conclui-se que a 

impermeabilização das superfícies de rocha foi uma solução eficaz para a proteção das 

estruturas de concreto implantadas no maciço de rocha sulfetada. 

 

Ressalta-se que a solução de impermeabilização deve ser combinada com medidas de 

proteção ligadas à composição do concreto, que visam aumentar sua resistência à 

percolação de soluções agressivas, através do uso de aditivos redutores de permeabilidade, 

e diminuir a quantidade de componentes que podem formar produtos expansivos na 

presença de soluções contendo sulfatos (hidróxidos de cálcio e aluminatos) através do uso 

de cimentos resistentes a sulfatos. 

 

A partir dos estudos realizados em Irapé, conclui-se que o principal agente agressor ao 

concreto é a água que percola pelo maciço de rocha sulfetada. Logo, a instalação de drenos 

no maciço constitui-se num importante elemento para diminuição de sua agressividade 

química às estruturas de concreto. 

 

Os estudos realizados durante o desenvolvimento dos projetos básico e executivo que 

definiram os tratamentos superficiais de Irapé envolveram pesquisa bibliográfica, pareceres 

de consultores, estudos realizados pela equipe de engenharia da Cemig, estudos de 

dosagem pela equipe de FURNAS e o conhecimento das projetistas LEME e 
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INTERTECHNE, além da vasta pesquisa geológica do sítio de implantação da usina.  A 

partir da análise da documentação de projeto gerada por estes estudos, conclui-se que a 

metodologia de definição de tratamentos a partir da norma britânica BRE Special Digest 1 é 

adequada para a aplicação em estruturas de concreto assentes em rocha sulfetada.  

 

Com base nos testes realizados durante a definição dos tratamentos, em 2003, e nos testes 

de laboratório realizados com amostras extraídas em 2006, conclui-se que os produtos 

Nitoproof 250 e Fospox SF P235 são adequados para uso como películas de 

impermeabilização de superfícies de rocha sulfetada para a execução de estruturas de 

concreto. Nos testes realizados pós-obra, entretanto, o Fospox SF P235 não atendeu 

integralmente aos requisitos de aderência à rocha e ao concreto, como haviam sido 

verificados nos testes de campo. Ainda a partir dos dados de ensaio de laboratório, conclui-

se que o Nitoproof 250 se constitui como uma barreira impermeável mais eficiente do que o 

Fospox SF P235, pela presença de teores de sulfato muito próximos do valor teórico do 

concreto em contraposição às amostras tratadas com a película de epóxi, que apresentaram 

valores de SO3 pouco superiores.  

 

Os resultados obtidos com as amostras extraídas de locais tratados com Nitoproof 250 

atestam que a metodologia utilizada nos tratamentos foi adequada, assim como a espessura 

adotada para a película. Já para as amostras de locais tratados com Fospox SF P235 não se 

pode concluir que a metodologia de aplicação do produto atendeu ao esperado, visto que 

nos testes de campo realizados antes da execução das estruturas o produto apresentou boa 

aderência ao concreto e à rocha, com resistência média à tração da ordem de 500kPa, valor 

superior à resistência requerida, igual a 200kPa. Tal comportamento, entretanto, não foi 

verificado nos testes de laboratório realizados após a construção da usina, onde grande 

parte dos testemunhos extraídos apresentou a película de Fospox SF P235 não aderida ao 

concreto ou à superfície de rocha. Entende-se que houve diferenças entre a execução dos 

tratamentos sobre as superfícies de teste e a execução definitiva dos tratamentos nas 

estruturas. Há também a possibilidade de que, durante a extração dos testemunhos, a 
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película de epóxi, por ser rígida, tenha se desprendido da rocha e do concreto nessas 

amostras. 

 

Com base na experiência obtida na implantação da UHE Irapé, recomenda-se que, para a 

execução de estruturas civis em maciços de rocha sulfetada, o problema dos sulfetos seja 

estudado como um todo, abrangendo todas as interferências entre estruturas e maciço. 

Deverão ser abordados o uso dos materiais sulfetados nos aterros e como agregado para 

concreto, considerando os limites de teor de sulfetos admissíveis em cada material, o 

comportamento das caldas de injeção em contato com o maciço agressivo, as estabilizações 

feitas com concreto projetado, os aspectos ligados à composição dos concretos, o uso de 

cimentos adequados, a definição de traços que propiciem a menor permeabilidade possível 

às estruturas, o uso de dispositivos de drenagem nos contatos além da solução de 

impermeabilização das superfícies de rocha. 

 

No caso de Irapé, recomenda-se que, para a melhor avaliação do desempenho da 

impermeabilização executada nas superfícies de rocha, sejam realizados ensaios de 

laboratório, conforme o programa de ensaios realizados pela ABCP em virtude do 

programa de P&D 122, em idades futuras. Estas avaliações são necessárias para a validação 

da eficiência dos tratamentos a médio e longo prazo, visto que as análises apresentadas 

neste trabalho, feitas cerca de dois anos após as concretagens, são consideradas de curto 

prazo e que a ação deletéria da rocha sulfetada sobre o concreto pode ocorrer lentamente, 

ao longo de anos. 

 

A medição do teor de SO3 em testemunhos de rocha e concreto, extraídos 2 anos após as 

concretagens, mostrou ser um bom método para avaliação da eficiência das medidas de 

proteção ao concreto implementadas em Irapé. Os valores de SO3 encontrados nos 

testemunhos, entretanto, foram comparados com o teor médio de SO3 contido no cimento, 

agregados e aditivos utilizados na fabricação dos concretos. Para a realização de obras nas 

mesmas condições da UHE Irapé, recomenda-se que seja medido o teor de SO3 também nos 
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corpos de prova moldados para os ensaios convencionais de resistência, durante a execução 

da obra. Esse registro irá fornecer melhores parâmetros de comparação com os ensaios 

futuros, a serem realizados alguns anos após as concretagens e que visam avaliar a 

progressão dos teores de SO3 no concreto. 
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