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BETÃO PROJECTADO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE TÚNEIS

No domínio da reabilitação de estruturas em betão, a

utilização de betão projectado começa a ser amplamente

encarada como uma alternativa às argamassas especiais

por razões económicas. No entanto, muitas situações

exigem que a utilização das argamassas e dos grouts se-

ja aconselhável,

tanto do ponto de

vista técnico como

económico. Im-

porta frisar que

na estabilização

de paredes de al-

venaria, a injecção

de caldas compa-

tíveis com os ma-

teriais constituin-

tes dessa mesma

parede podem ser

Terminal da Estação da Falagueira

A Sotecnisol tem realizado inúmeras obras deste tipo

desde 1995, tanto na Península Ibérica como na região

autónoma da Madeira. Estes trabalhos revestem-se de

alguma complexidade do ponto de vista de execução e

exigem um rigoroso controlo de qualidade, quer na fase

de execução, quer na de aplicação do betão de revestimento

ou da execução dos aterros, em túneis a céu aberto.

Os sistemas de impermeabilização não apresentam grandes

variações entre si, independentemente do método cons-

trutivo utilizado ser o processo austríaco ou a céu aberto,

uma vez que o material de impermeabilização utilizado

nestes trabalhos ser quase sempre, a geomembrana de

PVC, de qualidade ajustada às exigências da obra.
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o caminho mais adequado para obtenção dos resultados

esperados. Mas após este tratamento e em face da

utilização que se pretende dar a estes elementos pode ser

imperativo o reforço superficial com betão ou argamassas

projectadas.

Aplicações

Projecção de betão através de via seca ou húmida em

tabiques e taludes;

Selagem de juntas de pavimento em praças de

portagem;

Reabilitação de lajes, pilares e vigas, através do trata-

mento das armaduras e aplicação de argamassas

especiais;

Reforço de estruturas com fibras de carbono laminados

ou mantas;

Injecção de fissuras, com poliuretanos e epoxy, em

pavimentos, paredes, lajes, tabuleiros de pontes, etc.

Injecção de leitada de cimento, com elevada fluidez,

sem segregação e retracção controlada.

Betão Projectado
em pilares



Obras Hidráulicas, Subterrâneas –
Impermeabilização e Revestimentos

Esta estrutura tem uma grande capacidade técnica que

permite desenvolver soluções à medida, quando os

problemas são de carácter complexo e difícil.

Para levar a cabo estes desafios contamos com uma equipa

composta por engenheiros e pessoal técnico qualificado,

de forma a executar as obras como verdadeiras cirurgias.

Para a Sotecnisol Engenharia cada obra é analisada de-

talhadamente para que, em conjunto com o cliente, se

encontre as soluções mais adequadas.

Áreas de actuação da Sotecnisol Engenharia:

Impermeabilização, reabilitação e manutenção de obras

hidráulicas nomeadamente, reservatórios de água, ETA’s,

ETAR’s, canais de rega, condutas, lagos, lagoas e piscinas.

Higienização e desinfecção de depósitos de água potável;

Reforço de estruturas com fibras e laminados de carbono,

elementos metálicos e outros;

Reabilitação de betão com argamassas especiais de base

cimentosa e/ou epóxi e/ou betão projectado;

Reabilitação e Reforço de Alvenarias;

Injecções de caldas e resinas de base epóxi e poliuretano;

Impermeabilização de parques de estacionamento,

varandas e coberturas, com técnicas não tradicionais de

aplicação a frio ou projecção a quente (poliureias,

poliuretanos e híbridos) ou onde a conveniência técnica

e económica da junção de várias soluções se imponha.

Revestimentos contínuos em pavimentos, aplicados

frio e/ou quente, com ou sem pinturas associadas.

Impermeabilização e drenagem de:

a) Obras subterrâneas nomeadamente de túneis e esta-

ções de metro;

b) Fundações de edifícios localizados acima e abaixo do

nível freático

c) Paredes enterradas

d) Contenções executadas em paredes moldadas, paredes

Munique e outras;

Aplicação de mantas anti-vibráticas e juntas especiais

em obras de Engenharia Civil;

Impermeabilização de bacias de contenção de reserva-

tórios de combustível;

Protecção passiva ao fogo em obras subterrâneas.

A Sotecnisol Engenharia colabora ainda com projectistas

e donos de obra, na determinação das soluções técnicas

mais adaptadas a cada projecto, e no domínio das acti-

vidades da sua competência.

Piscinas Municipais da Nazaré

OBRAS HIDRÁULICAS

A reparação de estruturas está inevitavelmente interligada

com a sua qualidade de execução, com os materiais usados,

com os ambientes onde se encontram inseridos e a vida

útil para a qual foram projectados. A Sotecnisol desenvolveu

competências nas áreas de reabilitação e reforço com

gamas de materiais vanguardistas ou tradicionais.

O investimento constante na reabilitação e reforço de es-

truturas de edifícios, reservatórios, viadutos e pontes, abran-

ge para além das estruturas de betão, as tradicionais alve-

narias, tem motivado a Sotecnisol Engenharia a tornar mais

amplo o seu espaço de actuação, apostando na diversificação

e inovação dos meios. Para desenvolver as distintas activi-

dades que podem surgir no domínio da reabilitação e reforço

foi também levado a cabo um forte investimento em meios

mecânicos preparados para a projecção do betão, para a

injecção de caldas e resinas e para outros produtos essenciais

para o bom desenvolvimento da actividade.

REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS

ETAR de Évora

Reservatório elevado
de Grândola

Aplicações

Reservatórios de água potável

 Estações de Tratamento de Água

 Estações de Tratamento de Águas Residuais

Desinfecção de condutas e reservatórios

 Reabilitação de infraestruturas hidráulicas

 Piscinas

 Barragens

 Tanques funcionais

 Bacias de retenção

A necessidade de eliminar e limitar as perdas de água ou

de efluentes, aliada à importância vital de preservar as

estruturas em boas condições de operacionalidade, tem

suscitado o desenvolvimento e aperfeiçoamento de

enumeras técnicas de tratamento neste tipo de obras,

onde a Sotecnisol Engenharia, dada a sua experiência,

tem obtido significativa notoriedade nos últimos anos.


