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SOBRE A ECOFIRMA
ESPECIALISTAS EM  
INFRAESTRUTURAS DE  
ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
Ao longo dos 20 anos de experiência a ECOFIRMA testou e  
apurou o seu saber e m  diversas técnicas ligadas à  reabil i tação de 
barragens, e conta já c o m  inúmeros casos de  sucesso. A Ecof irma 
t e m  c o m  ambi to,  t rabalhos especificos de conservação corrente 
de barragens existentes,  nomeadamente  ao nível da ident i f icação 
de patologias e  reparação dos mesmos, execução/elaboração de 
planos de  manutenção,  e aplicação de técnicas de revest imento 
para o  p ro longamento  da vida útil.



DIAGNÓSTICO

ETAPAS DA CONSERVAÇÃO DE       
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Identificação, classificação e  
quantificação de patologias

Anomalias estruturais
• vazios e zonas porosas; 
• segregação; 
• erros de geometria; 
• descontinuidades visíveis; 
• manchas; 
• f issuração.

DIAGNÓSTICO



Anomalias decorrentes do 
processo de construção
As anomalias estruturais traduzem-se normalmente pelo 
aparecimento de f issuras signif icativas ou deformações 
severas.
Na maioria dos casos (exceptuam-se nomeadamente os casos 
de carregamento excessivo), a f issuração signif icat iva surge 
após processos de deformação nos quais o movimento da 
peça está restr ingido.

Identificação, classificação e  
quantificação de patologias
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Anomalias de durabilidade
As anomalias de durabil idade estão relacionadas com a 
degradação das construções ao longo do tempo: 
• coloração do betão; 
• exposição / corrosão das armaduras; 
• f issuração do betão; 
• desagregação do betão; 
• descasque do betão.

Identificação, classificação e  
quantificação de patologias
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AGRESSIVIDADE E CORROSIVIDADE 
DE ÁGUAS EM ESTRUTURAS DE 

BETÃO: 

• Agressividade VS Corrosividade;

• Hidrogeoquímica;

• Índices:
• Ryznar e Langelier (Agressividade)
• Larson (Corrosividade)

• Estudo Carlos Pinto /  ECOFIRMA
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AGRESSIVIDADE E CORROSIVIDADE 
DE ÁGUAS EM ESTRUTURAS DE 

BETÃO: 

• Parâmetros de calculo dos Índices:
• pH 
• Condutividade (TDS) [mg/l]
• Cálcio - Ca2+ [mg/l]
• Bicarbonatos HCO3- [mg/l]
• Temperatura da água [ºC]

• Site da ECOFIRMA com estudo: LINK
• http: / /www.ecof i rma.co.ao/ index.php/art igos-de-opiniao/

• Site de calculo dos índices: Link:
• ht tp: / /www.lenntech.com/calculators/ryznar/ index/ryznar.htm

DIAGNÓSTICO
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• Avaliação da integridade de elementos estruturais pelo 
método do impacto-eco;

• Técnica de medição dos potenciais elétr icos – deteção 
da corrosão at iva das armaduras

• Ensaio termográfico

• Intrusivos:
• Extração de carotes de betão para determinação das 

características de resistência;
• Avaliação da profundidade de carbonatação –

Fenolftaleína
• Determinação do teor de cloretos do betão 

Métodos de inspecção para além da inspeção visual:
• Não intrusiva:

• Mapeamento de patologias; 
• Análise do recobrimento das armaduras;
• Inspecção vídeo;
• Observação boroscópica de fendas;
• Monitorização da abertura de fendas e f issuras com o 

f issurómetro;
• Ensaio esclerométrico – Esclerómetro de Schmidt;
• Ensaio de ultrassons em betão;
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TIPO DE ESTRUTURAS

Conservação de estruturas de abastecimento de água:
• Barragens;
• Reservatórios de água;
• Estações de tratamento de água;
• Estações de tratamento de águas residuais
• Canais;
• Caixas de visita;
• Outros.

REPARAÇÃO



Barragens

TIPO DE ESTRUTURAS

REPARAÇÃO



Reabil i tação estrutural das faces danificadas superficiais:
• Injeção de resinas epoxy
• Injeção de microcimento;
• Aplicação de argamassas f luída de reparação (Grout);
• Aplicação de argamassas de reparação estrutural 

t ixotrópica.

Reabil i tação estrutural em profundidade:
• Injecção de resinas epóxy;
• Injecção de resinas microcimento;
• Injecção de resinas poliuretanos;

REPARAÇÃO - ESTRUTURAL



Colmatação de fugas de água:
• Injecção de resinas de poliuretano;
• Injecção de resinas de gel.

Inter ior dos tuneis da barragem:
• Controlo da quantidade de água;
• Controlo de surgimento de inertes por arrastamento;
• Controlo e colocação da drenagem para as caleiras;
• Colmatação de fugas de água
• Reperf i lamento das superf íc ies
• Revest imento com argamassa – impermeabi l ização 

“contra pressão”

REPARAÇÃO – NÃO ESTRUTURAL



Poliuretano l Gel l Epoxi l Microc imento

INJECÇÕES ADAPTADOS ÀS PATOLOGIAS ENCONTRADAS  
NAS ESTRUTURAS DE BETÃO.






Juntas de dilatação:
• Substituição dos materiais colocados na junta; 
• Aplicação de perfis EPDM;
• Injecção de resinas de poliuretano flexível;

Selagem de peças de ligação entre betão e aço:
• Argamassas especiais (Grout);
• Argamassas à base de resinas especiais;
• Injecção de resinas de Epoxy de colagem.

REPARAÇÃO – NÃO ESTRUTURAIS



Reparação dos encontros das comportas, através de:
• Injecção de resinas epoxy
• Argamassas especiais (Grout);
• Argamassas à base de resinas especiais;

Reparação de elementos metál icos, tais como:
• Comportas;
• Guias;
• Hastes;

• Através de:
• Decapagem abrasiva com jacto de areia ou granalha;
• Pintura c o m  resinas de base epoxy ou pol iuretano, adequadas

ao  amb ien te  a que estão sujeitos.

REPARAÇÃO – NÃO ESTRUTURAL



Reservatórios de água

TIPO DE ESTRUTURAS

REPARAÇÃO



Reservatórios de água

Com a esta l impeza deverá veri f icar-se o estado no 
inter ior do reservatór io:
• Estado dos paramentos;
• Estado do revest imento impermeável;
• Estado dos passamuros;
• Veri f icação da existência de f issuras;
• Estados da Juntas de di latação e betonagem;
• Outros.

REPARAÇÃO

Inspecções ao inter ior dos reservatór ios:
• Semestralmente deve-se fazer a l impeza e desinfecção

dos reservatór ios de água;



Reservatórios de água

PATOLOGIAS FREQUENTES
• Fissuras no betão;
• Juntas de di latação não estanques;
• Juntas de betonagem não estanques;
• Def ic iente selagem dos passamuros;
• Armaduras à vista;
• Destacamento da soleira.

PERDA DE ÁGUA = PERDA $$$ 

REPARAÇÃO



Reservatórios de água

REPARAÇÃO DAS PATOLOGIAS:
• Tratamento das juntas de betonagem não estanques;
• Impermeabi l ização dos passa muros através de 

injecção de resinas ou impermeabi l ização;
• Protecção das Armaduras à vista e impermeabi l ização;

REPARAÇÃO



Reservatórios de água

REPARAÇÃO DAS PATOLOGIAS:
• Injecção de resinas Epoxy, pol iuretano, gel ou 

microcimento, para selagem de f issuras;
• Decapagem a jacto de água ou areia e 

impermeabi l ização do reservatór io com produtos 
cimentic ios, epoxy, pol iuretano ou pol iureia;

REPARAÇÃO



IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM 
PRODUTOS CIMENTÍCIOS






Estações de tratamento de 
água e Estações de tratamento 

de água residual 

TIPO DE ESTRUTURAS

REPARAÇÃO



Estações de tratamento de água e 
Estações de tratamento de água 

residual 

ESQUEMA TÍPICO DE REPARAÇÃO:
• Decapagem com jacto de água ou areia;
• Reparação de defeitos com argamassas de reparação 

estrutural;
• Protecção e reparação de armaduras;
• El iminação de planos ortogonais (meias canas);
• Tratamento das juntas de di latação e betonagem;
• Revest imento com produto de revest imento adequado.

REPARAÇÃO



Estações de tratamento de água 
Selecção do tipo de revestimento 

Os di ferentes órgãos de uma ETA estão em contacto com 
di ferentes t ipos de água e químicos,  ta is  como:
• Água bruta (não t ratada) ;
• Sul fato de Alumínio ( tanques de mistura) ;
• Cal  ( tanques de mistura) ;
• Desinfectantes (Hipoclor i to,  d ióxido de c loro,  out ros) ;
• Água t ratada.

Para cada um será necessár io estudar  o índice de agressiv idade 
e def in i r  o melhor  t ipo de revest imento que garanta durabi l idade:
• Argamassas ← menos res is tente
• Epóxi
• Pol iuretano
• Pol iure ia ← mais res is tente

REPARAÇÃO



IMPERMEABILIZAÇÃO COM POLIUREIA






Estações de tratamento de água 
residual

Selecção do tipo de revestimento
Os ef luentes t ratados numa ETAR const i tuem um factor  de ataque 
às superf íc ies porque:
• Podem ter  pH mui to baixo ou al to,  dependendo da fase de 

t ratamento e t ipo de ef luente;
• A carga química pode ser  incompat ível  com o betão ou cer tos 

revest imentos;
• Os agi tadores e raspadores desgastam mecanicamente;
• Estão expostos ao meio ambiente o que faz var iar  as condições 

de acondic ionamento;
• Estão f requentemente expostos aos UV.

A selecção de um revest imento correcto é v i ta l .

REPARAÇÃO



Dotar as estruturas de condições adic ionais para:
• Complementar lacunas no projecto de construção
• Ir  de encontro a al terações dos pressupostos in ic iais:

• Mudança do t ipo de água ou ef luente
• Al teração dos volumes a t ratar
• Introdução de novo t ipo de t ratamento (novos 

químicos)
• Outros

• Tornar o processo de abastec imento mais ef ic iente
• Prolongar o hor izonte do projecto

MELHORIA

As condições de melhor ia podem ser at ingidas através de:
• Apl icação de revest imentos complementares ao projecto 

ou adaptados a novas condições
• Renovação prevent iva do s istema de revest imento
• Reforço estrutural com f ibras de carbono
• Impermeabi l ização das estruturas com vista à 

diminuição de perdas de água
• Apl icação de soluções mais duradouras e baseadas nas 

mais recentes tecnologias



OBRAS DE REFERÊNCIA

BARRAGEM  DELAÚCA
Malange - Angola

BARRAGEM  DO CALUEQUE
Cunene - Angola

BARRAGEM DECAMBAMBE
Dondo - Angola

BARRAGEM DO DE CAPANDA

Malanje - Angola



Reservatórios de água

Tratamento do betão e impermeabilização dos
reservatórios de água potável;

CD Camama-Luanda

Tratamento do betão e impermeabilização dos
reservatórios de água;

ADA - Luanda

Impermeabilização dos reservatórios de água;
ETA SumbeImpermeabilização do reservatório de água potável

CD Cazenga - Luanda

Tratamento do betão e impermeabilização dos
reservatórios de água potável;

Reservatório de Talatona -Luanda



ETA e ETAR

Tratamento do betão e impermeabilização e protecção química dos
diversos órgãos;

ETAR – Palmela/Portugal

REPARAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE AGUA DE

KIFANGONDO LUANDA-ANGOLA

Impermeabilização dos reservatórios e órgãos;
ETA Sumbe

Tratamento do betão e impermeabilização dos
diversos orgãos;

ETA Luanda Sul - Luanda

Impermeabilização e protecção química do RAFA;
ZEE -Luanda



CONCLUSÕES A manutenção é mui to mais do que encontrar e consertar  
falhas como costumava ser. Com o tempo, técnicas de  
manutenção foram desenvolvidos, sendo que a  
confiabilidade e gestão de risco das estruturas se tornou  
cada vez mais o centro das atividades de manutenção.

OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DA
MANUTENÇÃO:

Avaliar a condição das estruturas e compreender as
razões do desgaste, falência, etc. e suas consequências
para uso futuro (falhapotencial);

Alcançar ou estender a vida úti l das estruturas para
evitar falhas funcionais não planeadas;

Restabelecer a função e m caso de falha funcional; e

Prever e aplicar soluções de melhoria que permitam
tornar mais eficiente operação de abastecimento.



OBRIGADO  PELA ATENÇÃO
CONTACTE-NOS PARA QUESTÕES,  
COMENTÁRIOS E MAIS INFORMAÇÃO

MORADA
Condomínio Hor izonte Sul  
n.º 14 A Talatona
Belas, Luanda

TELEFONE
(+244) 222 027 524

EMAIL
comercial@ecofirma.co.ao

mailto:comercial@ecofirma.co.ao
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