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Resumo
A permanente preocupação com a qualidade e a durabilidade das estruturas de concreto,
considerando os altos custos envolvidos nas fases construtivas e de manutenção, torna
obrigatória a adoção de medidas que visem aumentar cada vez mais a vida útil das
estruturas, proporcionando sua utilização dentro dos padrões de segurança e
funcionalidade.
Dentro desse contexto é que se encaixa o tratamento químico cristalizante, que tem por
objetivos impermeabilizar e proteger as estruturas de concreto armado. Aplicado sobre o
concreto, o tratamento é capaz de gerar formações cristalinas profundas, tornando-se
parte integrante do mesmo e formando uma barreira definitiva que sela os poros e
capilaridades, impedindo a penetração da água, mesmo sob altas pressões hidrostáticas.
Pretende-se apresentar no presente trabalho, além da descrição detalhada do sistema de
tratamento, as características dos produtos utilizados, os resultados de ensaios em
laboratório, as metodologias executivas e os exemplos de aplicações em obras nacionais
e internacionais, comprovando sucesso do sistema na impermeabilização e proteção de
estruturas de concreto.
Aplicações típicas do sistema incluem obras hidráulicas (reservatórios, estações de
tratamento d'água, estações de tratamento de esgoto, barragens, piscinas, etc), obras
enterradas (metrô, túneis, fundações, paredes diafragma, etc), obras de arte (pontes,
viadutos, etc), além de usinas nucleares, usinas termoelétricas, silos de concreto, peças
pré-moldadas de concreto, cortinas e muros de arrimo.
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1 Introdução
A permanente preocupação com a qualidade e a durabilidade das estruturas de concreto,
considerando os altos custos envolvidos nas fases construtivas e de manutenção, torna
obrigatória a adoção de medidas que visem aumentar cada vez mais a vida útil das
estruturas, proporcionando sua utilização dentro dos padrões de segurança e
funcionalidade.
Dentro desse contexto é que se encaixa o tratamento químico cristalizante, que tem por
objetivos impermeabilizar, proteger e aumentar a durabilidade de novos concretos, como
também na recuperação e reabilitação de estruturas de concreto existentes. Os
ingredientes ativos do tratamento químico cristalizante causam reações catalíticas que
geram formações cristalinas dentro dos poros e capilaridades do concreto. A química
envolvida é totalmente compatível com as reações do concreto. Estas formações
cristalinas tornam-se parte integrante da estrutura do concreto, levando ao aumento das
características impermeáveis, prevenindo a penetração de líquidos tanto por pressões
hidrostáticas positivas como negativas.
A tecnologia do tratamento químico cristalizante está disponível em várias formas,
podendo ser introduzidos em concretos pré-fabricados ou moldados “in loco” durante a
dosagem do concreto, aplicados por aspersão em concretos frescos de pisos e lajes, e
aplicações por pintura como revestimento de concretos existentes, inclusive concretos
“verdes” com baixas idades. O sistema de tratamento químico cristalizante é
complementado com argamassas para reparos e tamponamentos formulados para
recuperar concretos com defeitos e danificados.

2 Tratamento químico cristalizante
O tratamento químico cristalizante define-se como sendo um processo físico-químico que
visa preencher as porosidades e capilaridades características da microestrutura do
concreto, desencadeando um processo catalítico de formação de cristais não solúveis e
não tóxicos numa profundidade mínima de 50 mm na estrutura do concreto, de modo a
garantir que não haja a penetração de água por capilaridade, suportando pressões
hidrostáticas tanto positivas como negativas de até 0,7 MPa. Os concretos tratados
possuem características de resistência química ao ataques de substâncias com pH entre
3,0 e 11,0 existentes nos meios em que estarão em contato permanente, e ampliando
esta faixa para pH 2,0 a 12,0 em contatos de até 48 horas, de modo a proteger a estrutura
de concreto e inclusive as armaduras no que diz respeito à oxidação a partir da
carbonatação e ataque de cloretos. Os tratamentos químicos cristalizante cumprem as
características de não toxidade, não comprometimento da potabilidade da água, dos
lençóis freáticos e principalmente de não ataque aos componentes do concreto existente.
Esta tecnologia baseada em sais de silicatos e na química dos argilominerais como
agente catalisador, que denominamos neste trabalho como catalisador X, tira vantagem
das características inerentes do concreto de porosidade e reatividade química por
natureza. Por meio do mecanismo de difusão, os agentes catalisadores usam a água
como meio migrante para entrar e permear através das capilaridades do concreto,
reagindo com os produtos químicos inertes presentes nos poros do concreto (hidróxido de
cálcio, sais minerais, óxidos minerais e partículas de cimento não hidratadas e subhidratadas), sem provocar outras reações descontroladas, preservando os componentes
da própria estrutura. Por ser catalítico, o processo pode se reativar sempre que houver a
presença de água, mesmo depois da aplicação original.
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2.1 Reação de cristalização
As reações que ocorrem são bastante
complexas, que podem ser explicadas
pela interação da reação de hidratação
do cimento com os catalisadores X. Vale
ressaltar que um grande representante
da família dos argilominerais é o próprio
cimento Portland, possuindo em sua
composição aproximadamente 330 kg
de
argilominerais
por
tonelada
fabricada. O fato de fazerem parte da
mesma família dos argilominerais
explica a compatibilidade e a facilidade
de interação entre as reações do
cimento Portland e o catalisador X.
O processo de formação de cristais provocado pelo tratamento químico cristalizante nos
poros e capilaridades do concreto pode ser visto abaixo, através de fotos de microscopia
eletrônica por varredura, tiradas por laboratórios de pesquisa independentes.

1.

CONCRETO (NÂO TRATADO)

Um corpo de prova de concreto foi secionado a 50 mm da
superfície. A face secionada mostra alguns dos subprodutos
da hidratação do cimento utilizados pelo tratamento
químico. Precipitações de cristais de hidróxido de cálcio
junto com partículas cúbicas e rômbicas são visíveis.

2.

INÍCIO DA FORMAÇÃO DOS CRISTAIS

Tirada a 50 mm de profundidade de um corpo de provas
tratado, esta fotografia mostra o início da formação de
cristais após a aplicação de tratamento químico na
superfície.

3.

CRISTALIZAÇÃO FINAL

Esta foto foi tirada à 50 mm de profundidade com 26 dias
após a aplicação do tratamento químico cristalizante na
superfície do corpo de provas. Uma estrutura cristalina
densa e totalmente desenvolvida foi formada nos poros e
capilaridades do concreto para bloquear completamente a
passagem de água ou substâncias agressivas.

46º Congresso Brasileiro do Concreto - ISBN: 85-98576-02-6

VI.1325

IBRACON - Volume VI - Projeto de Estruturas de Concreto - Trabalho CBC0310 - pg. VI.1323 - VI.1333

2.2 Argilominerais como catalisadores (catalisador X)
Quando os argilominerais são dispersos em água formam suspensões coloidais, e forma
ao seu redor uma dupla camada de nuvens de cargas positivas e negativas, que se
anulam eletrostaticamente, proporcionando a capacidade de troca dos cátions fixados na
sua superfície (Teoria de Stern). Estes cátions podem ser trocados por reação química ou
por outros íons sem que isso venha a trazer modificação da sua estrutura cristalina. A
capacidade de troca catiônica representa uma propriedade importante dos argilominerais,
visto que os cátions permutáveis influem poderosamente sobre suas propriedades físicoquímicas nas reações de catalisadores nos mais variados processos industriais.
Superfície do Catalisador X
Os cátions trocáveis são adsorvidos na superfície
Camada Stern
externa do catalisador X, e podem ser agrupados
Plano de cisalhamento
segundo uma série de “facilidade de substituição ou
+
+
+
troca”, em seqüência decrescente: Na > K > NH4
> Mg2+ > Ca2+ > H3O+, que são os principais cátions
que podem ser encontrados dentro do concreto. A
facilidade de troca varia ainda com o potencial de
ionização dos íons trocáveis, a concentração dos
íons adsorvidos, a natureza dos ânions adsorvidos
e ainda outros fatores. O potencial de ionização
entre a superfície do catalisador X e os íons mais
fortemente ligados à mesma é chamado potencial
Zeta. A medida do potencial Zeta é a chave para
compreender os processos da reação de
cristalização de novos cristais de cimento na matriz
do concreto ou os mecanismos de dispersão do catalisador X através das porosidades e
capilaridades do concreto. Os cátions bivalentes (Mg2+ > Ca2+) proporcionam valores de
baixos de potencial Zeta, enquanto que os cátions alcalinos valores altos de potencial
Zeta (Na+ > K+ > NH4+). Altas concentrações de qualquer cátion provocam grande
ocupação na camada Stern reduzindo por conseqüência os potenciais Zeta.

O catalisador X tendo um cátion
trocável monovalente como o
sódio [Na-CATX], tende-se a
dispersar pela água, por formar
um valor alto de potencial Zeta,
adequado à repulsão. Quando o
[Na-CATX] adentra em uma
zona de alta concentração de
Íons de cálcio, existe uma troca
do cátion Na+ pelo Ca2+
formando [Ca=CATX] reduzindo
por conseqüência os potenciais
Zeta, levando a um elevado
grau
de
orientação
ou
cristalinidade, que torna o cálcio
um agente cristalizante com o
silício solúvel (SiO3-) formando
cristais de silicato de cálcio
hidratado C-S-H ou gel de
tobermorita.

Na+

CAT X

Ciclo do Catalisador X = CAT X

CAT X

Na+
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3 Testes e ensaios laboratoriais

3.1 Permeabilidade da cristalização
A permeabilidade é a propriedade que identifica a maior ou menor facilidade da absorção
e passagem da água pelas capilaridades permeáveis do concreto, que se interligam
através de canais comunicantes com o meio externo, e constitui um fator preponderante
para a durabilidade e o desempenho apropriado do concreto ao longo do tempo. Os
testes de permeabilidade para avaliar o desempenho da tecnologia dos catalisadores X
apresentam características singulares, pois devem levar em consideração o fato de que a
formação de cristais desencadeada pelo catalisador X, ocorre somente na presença da
água nos interstícios das porosidades do concreto, e pelo fato do processo ser catalítico
podendo se reativar sempre que houver a presença de água, mesmo depois da aplicação
original.
No momento da aplicação do tratamento químico, os agentes catalisadores usam a água
como meio migrante para entrar e permear através das capilaridades do concreto,
reagindo com os produtos químicos inertes presentes nos poros do concreto provocando
a formação dos cristais, e ocorre apenas até onde o concreto consegue absorver a água
pelo efeito de capilaridade sem a existência de pressão hidrostática. Considerando que o
concreto possui um sistema de capilaridades com dimensões que variam a partir de 0.01
µm a 1 µm em poros capilares, 0.1 µm a 0,1 mm em microfissuras e 0,1 mm a 3 mm em
fissuras, a entrada de água com os catalisadores X, ocorre primeiramente nos capilares
de maiores dimensões, formando uma estrutura cristalina que tornam as capilaridades
descontínuas. A aplicação de uma carga hidrostática provoca um movimento de infiltração
da água no concreto, que permite a penetração de água nos capilares menores e nos
capilares originados pela abertura forçada e ruptura das paredes em novas capilaridades.
Permitindo que a água leve consigo os catalisadores X, e provocando novas formações
cristalinas. Um concreto tratado com os catalisadores X pode ser impermeável com a
carga hidrostática de 0,3 MPa e poderá ser permeável, num primeiro momento, à carga
de 0,7 MPa, apresentando, no entanto, uma redução consistente da quantidade de água
que penetra no concreto, até o selamento total e definitivo não apresentando mais
penetração de água.
Os testes de permeabilidade com os catalisadores X utilizando as metodologias das
normas nacionais NBR 10787 “Determinação da penetração de água sob pressão”, e a
NBR 10786 “Determinação do coeficiente de permeabilidade à água”, se baseiam na
norma alemã DIN 1048, que envolvem a determinação da quantidade água que atravessa
o concreto tratado com o catalisador X, definido como teste de “output”, e devem incluir
pressões hidrostáticas significativas e aplicação pelo lado negativo, suportando pressões
hidrostáticas tanto positivas como negativas de até 0,7 MPa.
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3.2 Profundidade de Penetração da cristalização
A reação cristalina se propaga dentro da matriz do concreto como um resultado de três
fatores individuais ou combinações: osmose, movimento Browniano e reações de
partículas secas. A profundidade da penetração e o tempo envolvido para a cristalização,
dependem primeiramente da presença de umidade e dos ingredientes do concreto, além
das propriedades físicas do concreto como consumo de cimento, densidade e
compactação. Concretos mais porosos possuem maiores velocidades de penetração e
nos concretos de menor porosidade a atuação se concentra mais nas microfissurações.
3.2.1 Testes com microscopia eletrônica (SEM)
Testes de microscopia eletrônica de varredura
(SEM) foram executados para comprovar o
potencial de penetração da cristalização, e
mostram fotografias da estrutura cristalina dentro
de um bloco de concreto maciço, com dimensões
de 60 cm x 70 cm x 40 cm, com a aplicação
destes catalisadores X, curados com água e
deixados por aproximadamente 1 ano. O traço
do concreto ensaiado possui as seguintes
características, e foram dosadas de modo a
favorecer a penetração dos catalisadores X.
abatimento
8 ± 1 cm

relação
água/cimento
65 %

relação
areia/agregado
39,4 %

dosagem de
água
149 kg

Resistência à
compressão (fc365)
21,2 MPa

Um corpo de prova para observação com
comprimento de 40 cm foi extraído
perpendicularmente ao tratamento químico. O
cilindro foi então cortado em 18 pedaços de
iguais espessuras, numerados e submetidos à
microscopia eletrônica de varredura (SEM).
As observações foram feitas com um
equipamento Nihon-Denshi Corporation –
Super Probe 733, com magnitudes de
amplificação de 20 x e 1.000 x.
As fotografias foram tiradas em profundidades de 10 cm, 20 cm e 30 cm do tratamento.

10 cm

20 cm
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3.3 Colmatação de fissuras através da cristalização
A capacidade de colmatação de fissuras pelo
tratamento cristalizante é baseada na norma
ASTM C856-88 “Práticas normatizadas para
exames
petrográficos
do
concreto
endurecido”. Esta metodologia avalia a
capacidade da formação cristalina do
tratamento químico cristalizante para a autocolmatação
de
microfissuras,
quando
submetidas à pressão hidrostática.
Foram analisados 10 corpos de prova (ø 10 x
20 cm) apresentando fissuras transpassantes
no centro com aberturas entre 0,1 mm a 0,2
mm, retiradas de dois módulos de tabuleiro de
ponte. Um módulo de laje tratada com os catalisadores X com cerca de 10 meses até a
data dos testes, e outro módulo de laje sem tratamento para comparação dos resultados.
Os testes de avaliação foram baseadas na realização de testes de permeabilidade
submetidos a 0,2 MPa de pressão hidrostática (eficiência no tamponamento de fissuras) e
teste de microscopia eletrônica (S.E.M.).
3.3.1 Testes de permeabilidade
A vazão de água que atravessa uma fissura transpassante em função dos períodos de
tempo pode ser entendida como um índice de penetração da água. A partir destes valores
obtêm-se uma curva com informações quantificadas do movimento, onde a curva
resultante evidencia com nitidez as variações das vazões, possibilitando visualizar melhor
a cada leitura e interpretar o mecanismo físico da infiltração da água sob pressão
hidrostática.
Os corpos-de-prova não-tratados apresentam uma curva que tende à estabilização no
decorrer do tempo, representando um concreto permeável à infiltração de água em
regime de escoamento constante, sendo que os corpos-de-prova tratados com tratamento
químico cristalizante apresentam alguma vazão inicial, mas apresentam uma curva com
tendência a um valor nulo, significando que cessou a infiltração de água, e representa um
concreto impermeável. A redução da vazão evidencia que a água em sua trajetória
encontrou obstáculos devido a novos cristais formados pelos catalisadores X.
Vazão (ml/seg)
medidores de
pressão

válvula de
ajuste de
pressão

válvula

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0

bomba de
recalque

corpo
de
prova

P
tanque de água

becker de
medição

1,0

fissura

0,0
S
T
2

S
T
3

S
T
5

X
C
1

Corpo de prova
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3.3.2 Testes de microscopia eletrônica
Nas fotografias com aumento de
1.000 vezes são apresentadas
as imagens S.E.M. de cada uma
das amostras No interior da
fissura com aplicação do
tratamento cristalizante, pode
ser observado o crescimento de
cristais
de
cimento
(foto
esquerda); mas, nas fissuras
sem tratamento observam-se
apenas as paredes de gel de
cimento (foto direita).

3.4 Resistência química da cristalização
Os testes de resistência química são baseados na metodologia da norma ASTM C267-01
“Metodologia normatizada de testes para resistência química de argamassas, grautes,
revestimentos monolíticos e concretos poliméricos”. A resistência química proporcionada
pelo tratamento cristalizante é devido ao efeito de selamento do concreto pelos
catalisadores X e nas reações de sais de silicatos à base de sódio e à base de flúor, que
formam cristais inorgânicos altamente estáveis, e possuem características regenerativas,
proporcionando ao concreto um sistema permanente de manutenção da estanqueidade.
Sais de silicato à base de flúor provocam a formação de camada superficial de gel de
sílica hidratada, hidróxido de magnésio e cristais de fluoreto de cálcio (CaF2,), que são
pouco solúveis e altamente resistentes ao ataque de ácidos, de modo a proteger a
estrutura de concreto. Sais de silicato à base de sódio, com baixo teor de alcalinidade, é
incorporado ao tratamento químico como inibidor anódico não-oxidante da corrosão da
armadura, que atuam reprimindo reações anódicas, ou seja, retardam ou impedem a
reação do ânodo, reagindo com o produto de corrosão inicialmente formado, ocasionando
um filme aderente e extremamente insolúvel na superfície do metal de modo a proteger as
armaduras, inclusive, no que diz respeito à oxidação a partir da carbonatação e ataque de
cloretos.
A resistência química dos cristais formados não é afetada por uma extensa gama de
produtos químicos agressivos que incluem ácidos médios, solventes orgânicos, cloretos e
materiais cáusticos. Pelo fato do tratamento químico ser “pH específico” e não “químico
específico”, o concreto tratado suporta ataques de quaisquer substâncias ácidas a partir
de pH 3,0 até substâncias alcalinas com pH 11,0 em ambientes com temperaturas
constantes entre –32 °C à 130 °C; e caso este contato seja restrito a um período de até
48 horas, pode-se ampliar esta faixa para pH 2,0 a 12,0, e temperaturas extremas de até
–185 °C a 1530 °C

3.5 Potabilidade da cristalização
Os testes de potabilidade baseados na norma brasileira Norma NBR 12170 “Potabilidade
da água aplicável em sistema de impermeabilização” atestam que o tratamento
cristalizante não contém solventes orgânicos voláteis e podendo ser aplicado em locais
fechados, e utilizados para estruturas que armazenam água potável ou alimentos, e
cumprem as características de não toxidade, não comprometimento da potabilidade da
água, dos lençóis freáticos e principalmente de não ataque aos componentes do concreto
existente.
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4 Metodologias de aplicação
A tecnologia do tratamento químico cristalizante está disponível em várias formas:
•

Podem ser introduzidos
como um aditivo em
concretos moldados “in
loco”, projetados e préfabricados,
durante
a
dosagem do concreto numa
proporção de 2% a 3% do
peso
do
cimento
no
momento da mistura;

•

•

Podem ser aspergidos
como pó seco, sobre
concretos frescos de
lajes
e
pisos
de
subpressão
com
consumo de 1,0 kg/m2;

Podem ser aplicados
sobre
concretos
existentes,
inclusive
concretos
“verdes”
com baixas idades,
como pintura em duas
demãos com consumo
de 0,8 kg/m2 por
demão.

Ao contrário dos outros produtos impermeabilizantes, que formam barreiras físicas
através de membranas ou películas superficiais, o tratamento químico cristalizante é
substancialmente diferente, pois se torna parte integrante do concreto, devendo ser
aplicado diretamente no substrato do concreto, não necessitando de regularização da
superfície ou proteção mecânica para a aplicação.
A superfície do concreto deve ser preparada de modo a para possuir um sistema capilar
aberto para obter-se porosidade e rugosidade necessária; e deve ser completamente
saturada com água antes da aplicação, para permitir que as substâncias químicas ativas
do tratamento cristalizante possam permear para dentro da matriz do concreto.
O sistema de tratamento químico cristalizante é complementado com argamassas para
reparos para recuperar os defeitos do concreto como segregações, furos de tirante de
forma e trincas; e argamassas de pega rápida para tamponamentos em segundos de
fluxos de água.
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5 Exemplos de obra nacionais e internacionais
Estação de tratamento de esgotos
Alegria
(CEDAE)
Rio de Janeiro Brasil
Tratamento químico cristalizante por
pintura em 35.000 m2 para a
impermeabilização
e
proteção
química frente ao ataque dos
efluentes a serem tratados nesta
estação.
Complexo viário Ayrton Senna
(EMURB)
São Paulo – Brasil
Os complexos viários Tribunal de Justiça,
Sebastião Camargo e Ayrton Senna
executados em concreto projetado com 30
cm de espessura, foram tratados por
pintura e tamponamentos localizados de
infiltrações em 18.600 m2 por pressão
negativa.
Fábrica General Motors
Indiana - Estados Unidos
O piso da planta de caminhões da
fábrica da GM utilizou o tratamento
químico cristalizante aspergido sobre
o concreto fresco para proteger da
ação de lubrificantes e aditivos de
radiador, e aumentar a resistência à
abrasão, o total da aplicação foi de
18.000 m2.

Stadium Australia
Sydney - Austrália
Este estádio para 110.000 pessoas
construído para as Olimpíadas de 2000
em Sydney, utilizou 25.000 m3 dos
90.000 m3 dos concretos pré-moldados
e moldados “in loco” aditivados com o
tratamento químico cristalizante para
impermeabilização e proteção das
estruturas.
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