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Concreto Impermeável 

Por sua própria natureza o concreto é um material poroso e permeável. Por esta razão, 

tecnicamente, no atual estado de desenvolvimento do conhecimento da tecnologia do 

concreto, não existe concreto totalmente impermeável, mas é totalmente possível a 

produção de concretos de baixíssimas permeabilidades, que impedem a passagem d’água, 

satisfazendo a necessidade de uso da estrutura. 

É o concreto que deve ser utilizado nas estações de tratamento d’água, estações de 

tratamento de esgoto, estações de tratamento de efluentes e, com mais freqüência, na 

execução de lajes de subpressão nos edifícios das cidades litorâneas. 

Traz economia para as obras ao eliminar algumas etapas construtivas de custos elevados e 

reduzir o prazo do cronograma. Conceitualmente a estrutura estará concluída logo após o 

serviço de desforma e limpeza, por isso os cuidados na montagem das formas e das 

armaduras são essenciais.    

O concreto impermeável é produzido fazendo-se reduzir o volume de poros capilares nele 

contidos bem como promovendo a desconexão entre eles, interrompendo e segmentando-os. 

Estas características são atingidas com a adoção de empenho na correta determinação do 

fator A/C, do tipo e finura do cimento e na distribuição granulométrica dos agregados. Mas 

estes cuidados somente não bastam. Um concreto compacto, denso, formado por rede 

capilar segmentada com diâmetro mínimo não garante a permeabilidade do sistema.  Há 

necessidade de um suporte complementar ofertado por aditivo promotor de alterações 

químicas na hidratação do cimento, incorporação de ar na proporção e diâmetros adequados 

e centrar foco no incremento da resistividade elétrica do produto final. 

O concreto simples, sem armadura, é facilmente tornado impermeável. As transformações 

químicas decorrentes da hidratação do cimento que durante o tempo ocorrerão, contribuirão 

para o fechamento dos poros e imporão maior dificuldade para a penetração da água. Mas a 

inclusão de barras de aço em seu interior passa a exigir mais do sistema. A armadura se 

ressente, por fatos eletroquímicos, da presença da umidade, do sulfato, dos ataques dos íons 

cloretos,  da outrora benéfica carbonatação e se deteriora, pondo fim à vida útil do concreto. 

A deterioração biológica do concreto é muito lenta, mas a deterioração da barra de aço 

imersa em seu interior  é muito rápida, pois o concreto contém, em geral, maior umidade 

interna do que o meio ambiente no qual se insere.   

O concreto impermeável estende a durabilidade ao extremo. Há que resistir aos ataques de 

agentes químicos de qualquer natureza contido nas lamas e águas a ser conduzidas e 

tratadas, oferecer resistência física ao desgaste por abrasão e às fissuras, dispensar a 

execução dos sistemas impermeáveis e durar muito além das recomendações de normas. 

Aqui um fato importante: A durabilidade de concretos em países do hemisfério norte é de 50 

ou 100 anos. No Brasil a norma não fixa o prazo de vida útil e desencadeia a situação que 

hoje se verifica com durabilidade entre 15 e 20 anos, menores, inclusive que o prazo de 

financiamento tomado pelas empresas para execução da obra. 
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A produção de concreto impermeável passa pelo entendimento dos mecanismos de 

transporte dos fluidos em seu interior. A seguir comentamos sobre estes aspectos.  

Mecanismos de transporte dos fluidos 
A estrutura porosa do concreto endurecido, sobretudo da rede capilar, é o fator decisivo em 

termos de permeabilidade e durabilidade. Dela depende a facilidade com que os fluídos, 
como água pura ou com substâncias dissolvidas, dióxido de carbono e oxigênio, penetram e 

se movimentam através da rede porosa, sobretudo nos capilares que formam uma rede 

contínua.  
 

A esta "facilidade" ou "penetrabilidade" é em geral associada o termo permeabilidade do 
concreto, envolvendo os seguintes mecanismos de transporte através da rede porosa: 

 

 
a) permeação ou permeabilidade, 

b) sucção capilar (ou absorção capilar) e 
c) difusão. 

 
 

a) Permeação ou permeabilidade  

No sentido restrito das palavras, diz respeito ao volume de fluido viscoso escoado através de 
sistema poroso,  em regime laminar e permanente, com vazão de água numa direção, 

causado por um gradiente de pressão, que atravessa uma seção do concreto  (gradiente 
hidráulico, no caso de concreto submerso). Este fenômeno é regido pela Lei de Darcy, sendo 

o escoamento laminar não turbulento e permanente  (deduzida para um maciço incoerente 

por Darcy), 
 

V = ki 
 

em que: 
   V - velocidade da circulação da água (m/s) 

 

     i= 
 

 
  - gradiente de pressão hidráulica (adimensional) 

 

        k - coeficiente de permeabilidade (dimensões de uma velocidade) à água (m/s) 

 
 

Permite-se, então, determinar o coeficiente de permeabilidade sendo o fluido em estudo a 

água, em regime permanente que, certamente é uma abordagem simplificada, pois  o 
gradiente hidráulico não é constante e não se conhece ainda a lei de variação de pressão no 

interior do concreto (Coutinho e Gonçalves, 1994). 
 

Os valores do coeficiente de permeabilidade para o concreto variam sensivelmente de 10
-16

 

a 10
-10

 m/s (Geiker et al, 1995). 

 
Para determinar o coeficiente de permeabilidade à água é necessário que o concreto esteja 

saturado, evitando assim o mecanismo de absorção por capilaridade, para que atinja, ao fim 
de mais ou menos tempo, um fluxo estacionário. Este fluxo estacionário não é muitas vezes 

possível em concretos menos permeáveis, mesmo empregando pressões elevadas (3,5 MPa) 
durante longos períodos (500 horas). Para estes últimos concretos é utilizado então um 

método não estacionário que consiste em medir a profundidade de penetração da água sob 

pressão (Khatri e Sirivavtnanon, 1997). 
 

Portanto, os métodos para determinação da permeabilidade à água dividem-se em duas 
categorias: 

 

1)- Método de escoamento de água sob pressão que consiste em submeter a 
determinado gradiente hidráulico, um corpo de prova de concreto de preferência de 

pequena espessura de modo a que o fluxo se dê em condições estacionárias, o que 
se torna, em geral, possível quando o corpo de prova está  totalmente saturado 

anulando-se as forças capilares e verificando-se, na prática, uma diminuição de 
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pressão inicial e posterior estabilização da mesma. Existem vários tipos de 

equipamento apropriados para aplicação deste método de escoamento de água sob 

pressão para cálculo do coeficiente de permeabilidade do concreto à água. 
 

A NBR 10787 adota um aparato simples e eficiente  em que a  pressão hidrostática 
pode atingir até 30bar,  e a água que transpassa os corpos de prova vai diretamente 

para uma proveta graduada o que permite determinar a permeabilidade em cm/s, 

conforme a lei de Darcy, aplicando a fórmula a seguir: 
 

 
 

  
     

     
 

 

  

Onde:   
 

cc= água permeada (cm³) 
h = altura do corpo de prova (cm) 

A = área do corpo de prova (cm²) 

T = tempo do ensaio (s) 
P = pressão hidrostática em cm de coluna d’água 

 
 

Este método é usado para concretos relativamente muito permeáveis , com 

coeficientes de permeabilidade (K) superiores a 1.3 x 10
-13

 m/s (Khatri e 

Sirivavtnanon, 1997). A figura abaixo ilustra os limites de seu uso. 
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       Figura 16 - Qualidade do concreto em função do coeficiente de permeabilidade à água k. 

               (a partir de Browne, 1991, Khatri e Sirivavtnanon, 1997 e Appleton, 1997). 
 

2)- Método de profundidade de penetração de água sob pressão usado para 

concretos pouco permeáveis ( k <1.3x10
-13

 m/s) em que não é estabelecido um fluxo 

estacionário, pois a água não chega a atravessar o corpo de prova. Neste tipo de 

ensaio é necessário garantir que o escoamento seja uniaxial - o que se consegue, na 
prática, se a profundidade de penetração da água for consideravelmente inferior à 

largura do corpo de prova (Khatri e Sirivavtnanon, 1997). 

 
Relativamente a recomendações e normas sobre ensaios de profundidade de 

penetração de água sob pressão, existem as normas SS 137214 e Din 1048/1 e a 
recomendação ISO/DIS 7031 (Geiker et al, 95) baseada na recomendação RILEM 

CPC 13.1.  

Os procedimentos destas normas e recomendações são equivalentes à NBR 10786 e 
têm a  finalidade de forçar a água através do corpo-de-prova e medir a velocidade de 

percolação a uma determinada pressão que pode ser facilmente controlada e 
regulada. Os aparelhos são projetados para permitir que sejam medidas as vazões 

1.3 x 10
-13

 m/s 
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de entrada e saída de água. O corpo de prova é submetido à pressão contínua de 2 

MPa por período de aproximadamente 500 horas. 

O coeficiente de permeabilidade é calculado pela expressão: 
 

K = 
   

   
 

 

 
Onde: 

K = coeficiente de permeabilidade (cm/s) 
Q = vazão de entrada (cm3/s) 

L = altura do corpo-de-prova (cm) 

A = área da seção transversal do CP (cm2) 
H = altura da coluna d’água correspondente à pressão  utilizada (cm) 

 
 

 
É usual uma alteração neste ensaio para que, de forma mais rápida, determine-se a 

profundidade de penetração, pura e simples, como parâmetro de qualidade do 

concreto. Nesta versão, o corpo de prova é sujeito a uma pressão de 0,1 MPa nas 
primeiras 48 horas do ensaio, nas 24 horas seguintes a uma pressão de 0,3 MPa e 

finalmente nas últimas 24 horas a uma pressão de 0,7 MPa. A ISO 7031 refere -se 
que um concreto é considerado impermeável se a profundidade média é inferior a 20 

mm e a máxima é inferior a 50 mm, aos 28 dias de idade.  

Esta versão não permite a determinação do coeficiente de permeabilidade do 
concreto à água, apenas determina qualitativamente a sua resistência à penetração . 

 
 

 
b) Sucção capilar ou absorção capilar 

 Considera estudar as características de absorção relativa ao concreto de recobrimento das 

armaduras. Os ensaios medem a absorção superficial ou perto da superfície do concreto com 
uma pressão de água ou ar ligeiramente superior à que seria causada pela chuva batida. Os 

ensaios não são de absorção pura; envolvem também o mecanismo de permeação, porem, 
fornecem indicações confiáveis relativas à qualidade do concreto.  

 

O mecanismo da absorção por capilaridade é verificado quando um líquido em contato com 
um capilar estabelece uma diferença de pressão entre a sua superfície livre  e a superfície da 

água dentro do capilar. Refere-se ao processo pelo qual o concreto drena água para seus 
poros. Esta diferença de pressão é estudada pela lei de Jurin.  

 
Há que distinguir aqui a absorção capilar do termo "absorção" (por imersão). Absorção por 

imersão correspondendo à quantidade de volume poroso, que é em geral obtido após 

secagem de um corpo de prova e posterior imersão em água até massa constante, medindo-
se o aumento de massa expresso em função da massa do corpo de prova seco, em 

percentagem.  
De acordo com o procedimento usado (temperatura e duração de secagem, tempo de 

imersão, temperatura da água) os resultados para o mesmo concreto são muito dispersos  

(por exemplo, de 3 a 18% - Concrete Society, 1987) pelo que os valores da absorção por 
imersão não são, em geral, usados para medir a qualidade do concreto; no entanto a maioria 

dos concretos de boa qualidade tem valores de absorção inferiores a 10% (Neville, 1995). 
Muitos pesquisadores limitam este valor a 5%. 

 
Em relação à absorção capilar propriamente dita esta propriedade é muito importante às 

obras em concreto na medida em que constitui um dos mecanismos relevantes na entrada 

de água e de agentes agressivos nela dissolvidos na capa de recobrimento das armaduras.  
 

Diversos métodos são apresentados para este ensaio, a maioria por através de 
equipamentos eletrônicos e as unidades de medidas propostas como resultado nem sempre 

atendem ao interesse do tecnologista.  

 
O método ISAT – Initial Surface Absorption Test é uma das técnicas utilizadas para medir a 

sucção capilar e é descrito na norma britânica BS-1881- Parte 5, submetendo a superfície do 
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concreto a uma pressão correspondente a uma coluna d’água de 200 mm. Este aparato pode 

ser encontrado comercialmente no Brasil.   

 
O equipamento ISAT para este ensaio é mostrado na figura abaixo. O resultado é expresso 

numa escala de capilaridade em função do tempo necessário para o deslocamento do 
menisco d’água por certa distância sob 200 mm de coluna d’água. A absorção será elevada 

se os capilares forem maiores e será lenta se forem de dimensões reduzidas. Isso permite 

inferir a qualidade do concreto.  
 

Um método muito aplicado no Brasil é o “Torrent permeability Tester”, sendo um método 
não destrutivo para se verificar a permeabilidade ao ar do concreto. O método é composto 

por uma célula de câmara dupla e um regulador de pressão que balanceia a pressão das 
câmaras interna e externa. Desta forma, o fluxo de ar unidirecional  é obtido eliminando-se 

qualquer suposto fluxo de ar lateral. Um modelo físico pode então ser aplicado para calcular 

o coeficiente de permeabilidade ao ar. O método baseia-se em aplicar vácuo dentro desta 
célula previamente acoplada na superfície do concreto e medir o grau em que a pressão no 

interior da célula aumenta. Como o ar dentro dos poros do concreto está a principio, à 
pressão atmosférica, este fluirá para a célula de vácuo a uma intensidade indicada pela sua 

permeabilidade. Desta forma, quanto maior o aumento de pressão no interior da célula, 

maior será a permeabilidade ao ar deste concreto.  
 

A qualidade do concreto testado pode ser aferida com base na tabela a seguir desenvolvida 
pela Holderbank Suiça (Holcim no Brasil): 

 
 

 

Índice Classificação 
Permeabilidade por difusão de ar 

(10
-16

 m
2
) 

0 Muito pobre >10 

1 Pobre 2,5  -  10 

2 Médio 0,5  -  2,5 

3 Bom 0,1  -  0,5 

4 Muito bom 0,025  -   0,1 

5 Excelente < 0,025 

 
       Figura 17 – Índices de qualidade do concreto para método “KT” PERMEATOR TORRENT. 

                                            Holderbank Suiça (Holcim no Brasil): 

 
 

 

Adotam-se absorção capilar < 18g/m2/s
0,5 como referência de boa qualidade da capa de 

recobrimento de concreto. 
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                      Figura 18 -  ISAT Initial Surface Absorption Test - Equipamento 
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c) Difusão  

A difusão é um processo secundário que se verifica quando se estabiliza o movimento de 

absorção d’água. Corresponde à penetração de íons líquidos ou gases causados por 
gradientes de concentração, só se verificando na ausência de gradientes de pressão 

hidráulica (Coutinho e Gonçalves, 1994).  É um processo muito mais  intenso do que a perda 
d’água por evaporação e por isso o concreto tem, em geral, mais umidade do que o meio 

ambiente no qual se insere. As substancias agressivas presentes na umidade são, sobretudo, 

o dióxido de carbono, que provoca a carbonatação do concreto; o oxigênio e os cloretos, que 
promovem a corrosão das armaduras; os ácidos que atacam o cimento; os sulfatos, que 

podem reagir expansivamente com o cimento, e os álcalis, que podem reagir com os 
agregados também de um modo expansivo. 

 
Este processo destrutivo avança até o comprometimento total da armadura. 

 

Em estruturas imersas a água começa a penetrar por absorção capilar e por pressão 
hidráulica. Com a água penetram os íons deletérios acima citados que ficarão retidas nas 

zonas superficiais onde se dá a evaporação e onde aparecerão as eflorescências. A umidade 
ambiental interfere em todo o processo de deterioração do concreto e corrosão das 

armaduras na medida em que faz variar a umidade no interior do concreto.  

 
Em relação à temperatura, é sabido que ela influi significativamente na velocidade das 

reações químicas. Pode-se afirmar que cada aumento de 10°C corresponde à duplicação da 
velocidade de reação. Por isso em ambientes tropicais  a agressividade é considerada mais 

elevada, comparada com a dos climas do hemisfério norte. 
 

Carbonatação - Em climas tropicais em que as temperaturas e os níveis de umidade 

relativa são elevados, os requisitos para a composição do concreto são bem mais rigorosos   
O concreto absorve anidrido carbônico, CO2, presente naturalmente no ar; por ação da 

umidade este pode transformar-se numa solução aquosa diluída de ácido carbônico que se 
difunde nos capilares do concreto, reage com o hidróxido de cálcio e produz carbonato de 

cálcio. É a este fenômeno que se chama carbonatação do concreto. Podemos descrevê-lo 

através da reação química seguinte: 
 

 

Ca(OH)2 + H2O + CO2                       CaCO3 + 2H2O 

 
 

A carbonatação é uma reação natural do concreto e que, no caso do concreto normal não 
armado, é útil, pois ajuda ao endurecimento e, no  longo prazo, leva à obtenção de uma 

estanqueidade suplementar uma vez que o carbonato de cálcio ocupa um volume maior que 

a cal e isso ajuda a fechar o sistema de poros natural do concreto. 
No caso do concreto armado, quando a profundidade de carbonatação atinge a zona das 

armaduras estas ficam em risco imediato de corrosão que, ao dar-se com aumento de 
volume, provoca fissuração da estrutura e, assim, o início da sua própria destruição. 

A elevada alcalinidade da água saturada com hidróxido de cálcio retida nos poros do concreto 

protege as armaduras contra a corrosão, devido à formação de um óxido de ferro alcalino 
que impede a difusão do oxigênio e, como conseqüência, conduz à passivação da supe rfície 

do aço. 
 

Esta proteção contra a corrosão verifica-se para valores de pH de 9,5 a 13,0. 
 

A velocidade de carbonatação está condicionada pela velocidade de difusão do dióxido de 

carbono até ao interior do concreto. Esta difusão depende, por um lado, da qualidade do 
concreto e, principalmente, do seu grau de porosidade e de conexão entre os poros e por 

outro lado depende de fatores ambientais tais como a temperatura e a unidade. Se as 
estruturas de concreto se encontram mergulhadas em água ou a atmosfera envolvente é 

muito úmida (umidade relativa superior a 80%) a velocidade de carbonatação é muito 

pequena e mesmo após períodos de longos tempos a profundidade de carbonatação é 
praticamente nula. 

Se a atmosfera envolvente é seca (umidade relativa inferior a 30%) a umidade necessária à 
reação de carbonatação é insuficiente e a velocidade de reação é igualmente muito baixa ou 

nula. Isto explica porque, por exemplo, a velocidade de carbonatação das partes das 
estruturas colocadas no interior de edifícios em que a atmosfera é seca é muito menor do 
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que a velocidade de carbonatação das partes das mesmas estruturas viradas para o exterior 

e expostas à intempérie. 

Se as estruturas de concreto estão expostas num ambiente em que a umidade relativa do ar 
se situa entre 30 % e 80 % e estão normalmente expostas às intempéries, a concentração 

de água nos poros do concreto é suficiente para que a velocidade de reação de carbonatação 
tenda para o seu valor máximo. 

 

Na medida em que a reação de carbonatação vai ocorrendo, a profundidade de carbonatação 
vai aumentando e a alcalinidade diminui progressivamente da superfície para o interior da 

estrutura. 
Se a zona de carbonatação atinge as armaduras e o pH baixa, em conseqüência, para 

valores inferiores a 9,5 a passivação deixa de se fazer e, em presença de umidade e 
oxigênio, tem-se inicio ao processo de corrosão. 

 

Cloretos - O mecanismo de transporte dos cloretos dentro do concreto é regido pela difusão 
iônica. Valores típicos da taxa de difusão para pastas de cimentos plenamente saturadas são 

da ordem de 10-12 m2/s e, portanto,l a penetração de cloretos numa espessura de 10mm 
de pasta de cimento demandaria muitos meses (Cascudo, 1997). 

 

Para que se inicie a corrosão, a camada de passivação da barra de aço deve ser atravessada. 
Os íons cloretos ativam a superfície do aço formando o anodo, sendo o catodo a superfície 

passivada. Como a célula eletroquímica precisa de uma conexão entre o anodo e o catodo 
pela água dos poros, bem como pela proporia armadura, o sistema de poros na pasta de 

cimento endurecida é um fator importante  que influencia na corrosão. Em termos elétricos, 
é a resistência da conexão pelo concreto que controla a passagem da corrente. A 

resistividade elétrica é fortemente influenciada pelo seu teor de umidade, pela composição 

iônica da água dos poros e pela continuidade do sistema de poros da pasta endurecida.    
 

A resistividade regula a mobilidade dos íons, dificultando sua circulação, enquanto a ausência 
de oxigênio próximo à superfície do aço interrompe o processo (Abreu, 1998) 

 

È fundamental para o controle deste ataque, o controle do coeficiente de difusão do s 
cloretos, o controle do oxigênio na solução aquosa dos poros e o aumento de resistividade 

elétrica do concreto. 
 

Os cloretos podem ser encontrados no concreto de forma de íon livre na água dos poros, ou 
como cloreto combinado como parte das fazes hidratadas do cimento. O primeiro apresenta-

se realmente agressivo à armadura, o segundo nem tanto.Os cloretos ingressam no concreto 

de varias maneiras, e uma das principais é através dos aditivos, dos agregados 
contaminados em regiões litorâneas, em lençóis freáticos formados por águas salobras ou 

excessivamente clorados e nos próprios cimentos, já que contribuem para as resistências 
iniciais e na água da rede pública. 

 

Geralmente, a maioria dos problemas gerados pelos íons cloretos é provocada pelo ingresso 
destes íons provenientes do meio ambiente (Helene, 1993). Em ambientes marinhos, 

normalmente,  é maior na zona de respingos do que na zona de névoa, e é maior na zona de 
maré do que na zona submersa. 

Em regiões litorâneas, a proximidade do mar faz com que a atmosfera contenha íons de 
cloreto. As partículas de água do mar contendo sais dissolvidos, quando em suspensão na 

atmosfera, são arrastadas pelo vento e podem depositar nas estruturas, possibilitando sua 

penetração por  absorção capilar ou difusão. Este fenômeno é fortemente influenciado pelo 
vento. 

A água é considerada adequada se atende à exigência do apêndice da BS 3148 BSI (1980), 
que recomenda os limites de 500 ppm para cloreto e 1000 ppm para sulfato. A água potável, 

por imposição da saúde pública, contem um teor muito baixo de cloro (< 1,4 ppm), que não 

afeta o concreto.   
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País Norma 

Limite Máximo de Cloretos 
Limite referido 

a: 
Concreto 

armado 

Concreto 

protendido 

Brasil 

NBR 6118 0,05 - 
Água de 

amassamento 
NBR 7197 - 0,05 

NBR 9062 - 0,05 

Espanha 
EH- 88 0,40% - 

Cimento 
EP-88 - 0,10% 

EUA 

ACI 222 0,20% 0,08% 

Cimento 

ACI 201 0,20% 0,08% 

ACI 318 

0,30% ambiente 

normal 

0,006% 
0,15% ambiente 

cloreto 

1% ambiente 
seço 

EUROPA 

CEB 0,05% 0,025% Concreto 

CEB-FIP 0,40% 0,20% 

Cimento 
ENV 206 

1% conc. 

simples 0,20% 

0,40% 

JAPÃO JSCE SP-2 0,60 KG/M3 0,30 KG/M3 Concreto 

 

       Figura 18 – Limites máximos dos teores de cloretos nos cimentos e concretos de acordo 
                        com diversas normas. 

 

 
Adotam-se a norma ASTM C 1202-94 para o ensaio de permeabilidade por difusão de íons 

cloretos. Este método consiste em submeter um corpo de prova à passagem de corrente 
elétrica, por um período0 de 6 horas, sob uma diferença de potencial de 60V. O corpo de  

prova tem uma das extremidades imersa em solução de hidróxido de sódio e a ou em 

solução de cloreto de sódio. A carga total passante é medida em Coulomb (C) e é 
relacionada com a resistência do concreto à penetração dos íons cloretos, sendo estes 

resultados classificados segundo os valores referenciais do quadro a seguir: 
 

  

Carga Passante ( C ) Risco de penetração do íon cloreto 

                 >4.000 Alto 

2.000  -  4.000 Moderado 

1.000 –  2.000 Baixo 

   100  -  1.000 Muito Baixo 

>100 Desprezível 

 

       Figura 19 – Qualidade do concreto em função da concentração de cloreto determinada 
                         pela carga passante em Coulomb (C). 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


