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Resumo: 

 

O estudo do desempenho de concretos a longo prazo é relevante 

principalmente quando se tratam de empreendimentos de infraestrutura. 

Estruturas de concreto em contato constante com a água são sujeitas ao 

fenômeno da lixiviação, através do qual ocorre o transporte de partículas da 

matriz cimentícia, em especial o hidróxido de cálcio, para o meio externo, 

acarretando aumento da porosidade, absorção e diminuição das propriedades 

mecânicas como a resistência à compressão. O objetivo deste estudo é avaliar 

o estágio atual do processo de lixiviação do concreto de enchimento da 

fundação da Casa de Força da hidrelétrica de Itaipu Binacional, tendo em vista 

que estudos realizados até o ano de 1993 indicaram não haver riscos à 

estabilidade dessa estrutura, que pudessem comprometer o funcionamento dos 

equipamentos eletromecânicos, motivo pelo qual foram parcialmente 

descontinuados desde então. Os extensômetros de hastes instalados na região 

de interesse mostram recalques acumulados de até 8 mm, conforme requisitos 

de projeto, sem indícios de movimentos que possam estar relacionados à 



perda de resistência. Apesar de as análises químicas de águas de infiltração 

indicarem que a lixiviação continua ocorrendo, verifica-se que sua intensidade 

atual é menor do que aquela existente no início da década de 1980. 

Testemunhos de concreto foram extraídos e submetidos a ensaios de 

compressão, apresentando resistência de até 36 Mpa, apesar das perdas 

parciais de cálcio. Análises microscópicas através de MEV, DRX e TG 

mostraram que existem distintos estágios de degradação do concreto, 

indicando zoneamento nas camadas de concretagem, com vazios na estrutura 

não plenamente interconectados, embora isto se trate de alterações 

localizados, sem comprometimento à estrutura. 


