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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo abordar sobre a necessidade da 
impermeabilização nas obras da construção civil, de forma a evitar patologias nas 
edificações causadas pela infiltração da água na estrutura da obra. A escolha do 
tema se fez devido a necessidade da utilização de processos de impermeabilização 
nas obras da construção civil, de forma a garantir um serviço eficaz e de qualidade, 
inibindo umidade e danos futuros. Para isso, é necessária a realização de técnicas 
corretas de aplicação, e assim apresentar soluções para diversos projetos de obra. 
Através de um estudo bibliográfico, será apresentado o tipo de impermeabilização, 
que deve ser previsto desde a fase de projeto, bem como os tipos de materiais 
empregados, que levam em consideração a finalidade da obra, estrutura, e 
intensidade da umidade. Após a execução da obra também pode vir a ocorrer a 
necessidade de impermeabilização, devido a fatores posteriores, não previstos antes 
em projeto, como por exemplo, a mudança da finalidade da obra. Portanto, as 
infiltrações devem ser evitadas por meio de processos de impermeabilização 
adequados, uma vez que se a estrutura não receber tratamento eficaz, e se a 
infiltração não for controlada, a estrutura pode perder a resistência, vindo a ocorrer 
diversas patologias que podem até mesmo, colocar vidas humanas em risco, uma 
vez que a estrutura pode vir a atingir o colapso devido às patologias geradas, daí a 
importância não só para a estrutura em si, mas também para a segurança e bem 
estar de toda a população em torno da edificação. 
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ABSTRACT 

The present work aims to address the need for waterproofing in civil construction, in 
order to avoid pathologies in buildings caused by water infiltration in the work 
structure. The choice of theme was made due to the need to use waterproofing 
processes in construction works, in order to guarantee an efficient and quality 
service, inhibiting moisture and future damage. For this, it is necessary to realize 
correct techniques of application, and thus to present solutions for several projects of 
work. Through a bibliographic study, the type of waterproofing will be presented, 
which must be foreseen from the design phase, as well as the types of materials 
used, which take into account the purpose of the work, structure, and humidity 
intensity. After the execution of the work, the need for waterproofing may also occur, 
due to later factors not previously foreseen in the project, such as changing the 
purpose of the work. Therefore, infiltrations should be avoided by appropriate 
waterproofing processes, since if the structure does not receive effective treatment, 
and if infiltration is not controlled, the structure may lose resistance, and several 
pathologies may occur, which may even occur. , putting human lives at risk, since the 
structure may come to collapse due to the pathologies generated, hence the 
importance not only for the structure itself, but also for the safety and welfare of the 
entire population around the building. 
 

 Key-words: Infiltrations; Waterproofing; Water. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as construtoras e também os profissionais autônomos de 

engenharia civil, estão empenhados em aprimorar e modernizar as suas formas de 

execução das obras. Sendo assim, voltaram às atenções para as variadas técnica 

de impermeabilização das obras, que se faz necessária à construção civil. Com 

intuito de dar maior garantia nas construções e comodidade para seus clientes, que 

se tornaram mais exigentes.  

A água, independente do seu estado físico, em locais indesejados, tem um 

grande potencial de causar grandes agressões e patologias em toda a obra. Sendo 

assim, é muito importante constar no projeto as etapas adequadas de 

impermeabilização, que nada mais é do que uma técnica necessária a evitar essas 

infiltrações ou umidades, na estrutura.  

Este estudo sobre patologias nas edificações causadas por infiltrações e 

umidade é de extrema relevância. Sendo assim, qual a importância de se inserir em 

projetos da construção civil a etapa de impermeabilização e a utilização de produtos 

normalizados e adequados a cada tipo de serviço? Os tipos de técnica e os 

materiais de impermeabilização garantem um serviço eficaz. 

O presente trabalho tem como objetivo abordar sobre a importância da 

impermeabilização, bem como apresentar os sistemas de impermeabilização no 

capítulo dois; descrever as patologias mais comuns causadas pelas infiltrações no 

capítulo três; e apresentar medidas corretivas e preventivas no capítulo quatro. 

Este trabalho teve seu desenvolvimento baseado no método de revisão de 

literatura, dentre eles, livros, artigos em revistas e sites, e trabalhos acadêmicos, 

sobre a necessidade da impermeabilização na construção civil, bem como evitar 

patologias nas edificações causadas pela água.  
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2 CONCEITOS  

2.1. SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

De acordo com a NBR (Norma Brasileira) 9570/2010, impermeabilização é o 

conjunto de ações que envolvem componentes e serviços, que têm por finalidade 

proteger as construções contra as ações agressivas de fluidos, vapores e umidade. 

Evitando assim, diversas patologias causadas pela infiltração de agentes agressivos. 

De acordo com Picchi (1986), a impermeabilização além de se tratar de um 

serviço especializado, é necessário que o profissional responsável pela 

impermeabilização, tenha uma certa experiência assumindo assim, uma grande 

responsabilidade sobre qualquer tipo de falha executiva, que possa comprometer 

todo o processo. Os materiais a serem utilizados devem ser levados em 

consideração, pois cada tipo de impermeabilização exige um tipo diferenciado de 

material, e o mesmo deve estar em perfeitas condições de uso, e qualidade 

certificada. 

Para Pieper (1992) o tipo de impermeabilização à ser utilizada, deve ser 

prevista na fase que antecede a construção, deve ser descrita na fase de projeto, o 

qual analisa o sistema de impermeabilização mais propício, evitando assim, 

problemas posteriores previstos no projeto.  

Segundo Dinis (1997 apud Moraes, 2002), os sistemas de impermeabilização 

possuem suas particularidades que variam de acordo com a necessidade, princípio 

de funcionamento entre outros. O tipo de impermeabilização depende do tipo de 

material a ser empregado, e a técnica a ser utilizada, possibilitando uma 

diferenciação na classificação do tipo de sistema.  

 

2.1.1 Impermeabilização Rígida 

 

Segundo a NBR 9575/2010, os sistemas de impermeabilização rígidos, 

utilizam - se de materiais que possam ser utilizados em elementos construtivos não 

sujeitos às fissuras, e não podendo ser utilizados onde há uma variação de 

temperatura, pois ocorrerá uma dilatação térmica, excluindo a possibilidade de 

utilização desse tipo de sistema.  

As argamassas e concretos impermeáveis à penetração de água e umidade 

recebem aditivos hidrófugos, que reduzem a absorção por capilaridade, através do 
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preenchimento dos vazios existentes na composição do cimento hidratado, 

reduzindo de forma significativa, a permeabilidade do local a receber a 

impermeabilização. Esse tipo de impermeabilização é utilizado em sistemas rígidos 

(VEDACIT, 2019).    

Cunha e Neumann (1979) afirmam que os aditivos hidrófugos são utilizados 

nas impermeabilizações em que os elementos a serem impermeabilizados, não 

estejam sujeitos a qualquer tipo de movimentação estrutural, pois não impediriam, e 

até mesmo ocasionariam trincas e fissuras. Os componentes hidrófugos são 

adicionados nas argamassas de revestimento para impermeabilizações, no entanto 

sua utilização não pode ser aplicada em locais onde há a exposição ao sol, ou a 

locais com mudanças excessivas que possam ocasionar dilatação no substrato de 

concreto, argamassa, ou alvenaria. 

Os produtos cristalizantes, segundo Silveira (2001) são cimentos 

cristalizantes no qual são adicionados minerais, e são aplicados em forma de pintura 

sobre o concreto, argamassa ou alvenaria. Para isso é necessário uma adição 

satisfatória de água antes da aplicação do produto. Há dois tipos de 

impermeabilizantes, um deles se trata da pintura anteriormente descrita, o outro tipo 

se trata de cimentos especiais e aditivos minerais, que penetram nos capilares da 

estrutura formando um gel que se cristaliza, fazendo com que sejam incorporados 

compostos de cálcio estáveis e insolúveis.  

Já as argamassas poliméricas têm como composição látex de polímeros e 

cimentos especiais, que são aplicados como pinturas sob a superfície, de forma a 

criar uma película impermeável, de alta qualidade suportando diferentes pressões 

exercidas pela água (SILVEIRA, 2001).  

Chinelli (2004) ressalta que as películas, formadas pelas argamassas 

poliméricas possuem vantagens por não apresentarem emendas, se comparadas as 

mantas, no entanto, exigem um controle de espessura, que é controlada pela 

quantidade de produto aplicado.   

Os produtos à serem utilizados de forma satisfatória e eficaz na 

impermeabilização rígida, devem acompanhar os mínimos movimentos da estrutura, 

ou seja, serem eficientes de forma a possuírem resistência a pressões positivas e 

negativas, cuja impermeabilização se faz por meio da formação de um filme de 

polímeros, de forma a impedir a passagem da água (SAYEGH,2001). 
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Também considerado um tipo de impermeabilização rígida, o cimento 

impermeabilizante de pega ultra-rápida, é composto de uma solução aquosa de 

silicato modificado, que ao ser misturado com um produto de alta alcalinidade, como 

é o caso do cimento e água, é transformado em hidrosilicato, formando cristal 

insolúvel em água, fator que faz com que os poros da argamassa sejam 

preenchidos, de forma a permitir a impermeabilização. O cimento impermeabilizante 

de pega ultra-rápida, se trata de uma solução temporária, fator que possibilita uma 

posterior impermeabilização adequada, efetiva e eficaz. Pode ser empregado em 

casos de emergência, como por exemplo, em casos de jorramento de água sob 

pressão em subsolos (VEDACIT, 2019). 

 

2.1.1 Impermeabilização Flexível  

 

Segundo a NBR 9575/2010, os sistemas flexíveis, atuam de acordo com as 

variações estruturais, podendo ser utilizados onde há presença de fissuras e 

dilatações térmicas, pois seus materiais utilizados acompanham as variações, tanto 

em relação às fissuras, quanto em relação às dilatações térmicas.  

A impermeabilização deve abranger um conjunto de materiais ou produtos, 

que sejam aplicáveis nas áreas construtivas, e podem ser de dois tipos, moldadas in 

loco (moldadas no local) conhecidas como membranas, e as mantas. As membranas 

permitem serem aplicadas com estruturantes, para melhor desempenho, cujo tipo é 

definido de acordo com área à ser utilizado. Como exemplo de estruturante tem-se a 

tela de poliéster termo estabilizada, o véu de fibra de vidro e o não tecido poliéster. A 

espessura da membrana sobre o estruturante deve ser prevista em projeto para 

tornar a impermeabilização mais segura (CICHINELLI, 2004). 

Para a impermeabilização de torres de água, reservatórios de água potável, 

utiliza-se polímeros modificados de fibra de polipropileno com cimento, resinas 

termoplásticas e cimento aditivado, aumentando a flexibilidade do composto, 

formando uma membrana polimérica. Impermeabilização mais conhecida como 

membrana de polímero modificada com cimento (VIAPOL, 2019). 

De acordo com Moraes (2002), as membranas asfálticas são compostas por 

materiais impermeabilizantes, derivados do cimento asfáltico de petróleo. Para a 

aplicação, é necessária mão de obra qualificada, pois seu processo exige cuidados 

minuciosos, além de se utilizar o maçarico (como fonte de calor), fator pelo qual, 
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deve-se ter cuidado redobrado, se aplicado em áreas com pouca circulação de ar, 

além de haver atenção tanto para prevenir acidentes ao realizar a manipulação, 

devido ao risco de chamas.  

Gabrioli (2007) a utilização do asfalto a frio se faz com a utilização de forma 

de pintura, utilizando-se broxas de fibra vegetal, e em camadas aplicadas em 

sentidos cruzados entre si. Tal material possibilita a visualização dos locais que não 

foram aplicados de maneira correta, sendo necessária, nova camada de produto, 

fator que diminui a margem de falha na execução, possibilitando maior êxito na 

impermeabilização. Além da emulsão asfáltica, há a possibilidade de emprego de 

material que reforce a impermeabilização como por exemplo, a tela de poliéster, que 

além de resistente ao calor, pode ser aplicada contra o asfalto recém espalhado.  

Sobre pesquisas sobre emendas de mantas asfálticas, o processo de 

aquecimento ao realizar as emendas, pode ser substituído por adesivos de 

elastômero especial de poliuretano. Evitando assim, as falhas executivas devido o 

super aquecimento das membranas que alteram a composição polimérica, e até 

mesmo a destruição do estruturante interno, impedindo a manta de absorver as 

fissurações (PEREIRA, 1995). 

Já as membranas acrílicas, atuam através de resinas acrílicas dispersas, 

podendo impermeabilizar superfícies expostas as intempéries, como lajes de 

cobertura, marquises, telhados e outros, devido sua alta resistências a agentes 

externos (DENVER,2019). 

Segundo Cimino (2002), as mantas de PVC (Policloreto de vinil), se 

assemelha a um carpete de borracha. É muito utilizada na impermeabilização de 

piscinas, reservatórios de água, cisternas. Para aplicação, também é utilizada 

técnicas de termofusão.  

Silva e Oliveira (2006) ressalta que as mantas de PVC devem receber um 

cuidado especial, cujas mesmas devem ser afixadas com parafusos e arruelas 

especiais. Feito isto, deverá ser aplicada outra camada de manta, cuja junção é feita 

com equipamentos próprios de termofusão, garantindo uma manta uniformemente 

distribuída.  

Segundo Loturco (2005) apesar da técnica de aplicação ser mais trabalhosa, 

as mantas de PVC apresentam vantagens por possibilitarem uma impermeabilização 

flexível devido ao fato de não se aderir ao substrato, sofrendo então, menos impacto 

com as movimentações de dilatações e fissuras na estrutura. São indicadas para 
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obras enterradas e para coberturas. As vantagens das mantas de PVC se dão 

devido as propriedades físicas e mecânicas do PVC, que incluem baixa 

inflamabilidade, resistência à corrosão, à tração, à flexão, resistência ao impacto, 

resistência a raios ultra violetas além da velocidade qual a qual tal técnica pode ser 

executada, além de poder ser executada em uma única camada devido à dureza 

superficial.  

Em contra partida, a utilização da manta de PVC dificulta detecção de 

infiltrações, que possivelmente poderão ocorrer, devido a sua não aderência ao 

substrato, além de exigir mão de obra qualificada para execução (ARANTES, 2007). 

Cimino (2002) destaca também, que a utilização de manta geotêxtil em 

estruturas enterradas em contato como o solo, como reservatórios, e piscinas, a 

manta a ser utilizada deve ser instalada sobre a manta geotêxtil, cuja finalidade da 

geotêxtil é corrigir irregularidades no local de aplicação. A manta geotêxtil atuará 

como elemento estruturante do sistema de impermeabilização, protegendo o sistema 

evitando o comprometimento da estanqueidade do elemento impermeabilizante. A 

manta geotêxtil, pode ser utilizada juntamente com outro tipo de material 

impermeabilizante, garantindo a drenagem de possíveis líquidos e gases na 

composição.  
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3 PATOLOGIAS 

 

A falta de impermeabilização, ou a má execução da mesma, nas áreas 

úmidas das edificações, podem causar patologias diversas devido a umidade e 

infiltrações na estrutura. Mesmo a impermeabilização sendo bem aplicada, podem 

aparecer patologias devido a falhas na concretagem, falha na execução do 

revestimento, havendo então, a necessidade de uma avaliação por profissional 

qualificado, o qual avaliará uma melhor forma de reimpermeabilização (BÉRTOLO, 

2001). 

Segundo Verçoza (1983), as patologias causadas pela umidade na 

construção civil, com o tempo, danificam consideravelmente os materiais e a 

edificação. Entre as patologias mais encontradas nas edificações causadas pela 

falha na impermeabilização estão as goteiras, o mofo, a ferrugem, a cristalização de 

sais no interior da estrutura. 

As superfícies expostas a umidade tendem a apresentar reação entre a água, 

minerais e o dióxido de carbono atmosférico, conhecido como carbonatação. A 

carbonatação atinge a armação do concreto, destruindo a mesma comprometendo a 

estrutura. A armadura exposta gera outra patologia que é a corrosão das armaduras, 

que resulta em óxidos/ hidróxidos de ferro, a ferrugem (PINTO, 1996). 

A umidade com o passar do tempo, em contato com o concreto, remove os 

sais presentes em sua composição, causando degradação e porosidade, permitindo 

a penetração de água e gases que prejudicam a estrutura da edificação, também 

podendo ocorrer o desplacamento do concreto (PINTO, 1996). 

As fissuras, termo utilizado para designar a ruptura ocorrida no concreto sob 

ações mecânicas ou físico-químicas, também é um tipo de patologia causada pela 

infiltração nas estruturas. Tal ruptura gera aberturas que tornam a estrutura 

suscetível à entrada de agentes agressivos à mesma, e que pode ser causada pela 

deficiência da impermeabilização, devido a desagregação, precedida pela 

descoloração na superfície dos elementos de concreto. Sendo assim, há uma perda 

do aglomerante do cimento, ocasionados pelos sulfatos e cloretos, fazendo com que 

a pasta de cimento perca a finalidade de agregamento. E nessas fissuras, ainda 

pode haver o crescimento de plantas que se desenvolverão na presença da umidade 

(FIGUEIREDO, 1989). 
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Segundo Thomaz (1996), quando a água infiltra nos poros da estrutura, 

parede, piso e/ou laje, por um tempo prolongando, há uma expansão dos poros dos 

materiais constituintes, provocando uma dilatação local, e após a secagem dessa 

água, os poros diminuem, essa variação na dimensão provoca as fissuras, que se 

não corrigidas, aumentam a dimensão da patologia, podendo ocorrer também, o 

desplacamento dos revestimentos. 

A água ao entrar em contato com os tijolos maciços, faz com que os mesmos 

sofram com o ataque de sulfatos e da pressão hidrostática interna nos poros do 

material cerâmico. Com isso há a formação de pó de cor avermelhada, e 

desprendimento das camadas no interior da peça do tijolo. Outra patologia comum 

em componentes de alvenaria e concreto, é a eflorescência. A eflorescência possui 

coloração esbranquiçada, cor devido à reação química que gera sais cristalizados, 

pela presença de sais que são lixiviados pela água que infiltra a estrutura, formando 

depósitos de sais cristalizados (PINTO, 1996). 

A goteira, outra patologia muito comumente encontrada devido a falha na 

impermeabilização, segundo Pinto (1996) é causada pela umidade excessiva, que 

ao tornar-se puntual e em com um volume considerável, cai por efeito da gravidade. 

Quanto maior a concentração de umidade em um ponto, maior será a quantidade e 

frequência da queda das goteiras. Além das goteiras, pode haver a presença de 

manchas características de umidade, que se diferenciam das demais cores ao redor 

da estrutura.  

Pinto (1996) ressalta que a umidade ao longo do tempo provoca a 

decomposição de revestimentos como o gesso, causada pela dissolução dos sais 

presentes em sua composição. Podem surgir patologias como o mofo, e 

descascamento da pintura, entre outros. 

Segundo Moraes (2002) a má impermeabilização por falha no projeto, pode 

ocorrer devido a diversos fatores, como: 

 Materiais mal especificados, ou ausentes de detalhamentos; 

 Especificação insuficiente na quantidade de coletores para o 

escoamento da água; 

 Má compatibilização com outros projetos, impedindo o posicionamento 

adequado do sistema;  

 Ausência do próprio projeto de impermeabilização. 
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Correia et al. (1998) conclui que a maioria dos proprietários das edificações 

adquiridas já prontas, não possuem informação se há ou não a existência de algum 

sistema impermeabilizante em seu imóvel. E desses proprietários que desconhecem 

a inexistência do sistema de impermeabilização, necessitam ou já necessitaram de 

uma manutenção corretiva, após o surgimento de patologias diversas. 

Há também os erros de impermeabilização causados pela execução, Godóy e 

Barros (1997 apud Moraes 2002) citam: 

 Insuficiência na quantidade de argamassa de regularização, 

ocasionando perfurações na impermeabilização; 

 Não impermeabilização de cantos e arestas; 

 No caso de impermeabilização com solução asfáltica, a realização da 

impermeabilização sobre a área úmida ou empoeirada, que impeça a 

aderência da solução, ocasionando rupturas das camadas 

impermeabilizantes; 

 Falha nas emendas de mantas e membranas; 

 No caso de utilização de emulsão asfáltica, aplicação excessiva de 

forma a criar uma camada espessa dificultando a cura ideal; 

 Perfuração de mantas provocadas pela fricção da areia presente em 

sapatos, carrinhos e demais equipamentos que possam perfurar a 

manta ao passar por cima da mesma. 

 

A qualidade dos materiais utilizados também interfere na qualidade das 

impermeabilizações, Vicentini (1997 apud Moraes 2002), destacam as principais 

consequências da má qualidade dos materiais utilizados: 

 Defeitos que podem levar dano à construção; 

 Danos estruturais, uma vez que as infiltrações podem acometer os 

componentes estruturais; 

 Danos no sistema funcional da impermeabilização; 

 Danos à saúde dos usuários devido às patologias que podem causar 

mofo e bolor que são prejudiciais à saúde; 

 Danos aos demais bens internos que podem ser comprometidos com a 

umidade excessiva; 
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 Ação judicial, podendo o cliente entrar com uma ação contra o 

responsável pela impermeabilização, e produção do material; 

 Necessidade de reparos; 

 Desvalorização do imóvel uma vez acometido de patologias, e as 

mesmas não tratadas; 

 Em casos mais extremos, necessidade de recuperação estrutural. 

 

Moraes (2002) destaca os defeitos causados pela má utilização, ou pela má 

manutenção causadas pelos usuários: 

 Utilização de peso excessivo sobre a impermeabilização causando 

deformações no sistema; 

 Perfuração do sistema de impermeabilização, sem reparar o dano, 

após instalação de aparelhos, varais, grades e outros componentes 

que necessitem de perfuração na estrutura; 

 Trocar o piso e, quando necessário, não refazer o sistema de 

impermeabilização. 

 

Para Verçoza (1983) a infiltração nas edificações podem causar diversas 

patologias, e dependendo da situação são difíceis de serem solucionadas, causando 

prejuízos financeiros, pois haverá a necessidade de reparo, ficando mais caro do 

que o processo inicial de impermeabilização.  

Ibi (2019) considera as patologias mais comuns nas edificações, devido a 

infiltração de água e gases, como as manchas nas paredes, mofo e em estágio mais 

grave, desgaste estrutural devido a ação da água e comprometimento dos 

elementos estruturais. E essas patologias variam de acordo com o tipo de obra, as 

condições climáticas. Ainda destaca patologias como: 

 Manchas de água nas pinturas e outros revestimentos; 

 Infiltrações que podem gerar o gotejamento da água; 

 Mofo e bolor, que é a ocorrência de fungos, patologia frequentemente 

encontrada; 

 Oxidação de materiais ferrosos, a ferrugem; 
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 Formação salina nas superfícies das paredes, de aspecto 

esbranquiçado, na superfície do revestimento, conhecida como 

eflorescência; 

 Formação de cristais no interior da estrutura pela ação de sais, 

causando rachaduras e desprendimento de parte do elemento 

estrutural, conhecida como criptoflorescência; 

 A água infiltrada nos poros e canais capilares dos materiais, podem se 

congelar, causando a degradação do elemento, devido ao aumento de 

volume interno, fator conhecido como gelividade. 

 

A má impermeabilização ou a ausência dela pode gerar diversas patologias 

devido a umidade retida em determinado ponto nas edificações, comprometendo 

diferentes elementos estruturais como paredes, pisos, lajes, fachadas, etc. Sendo 

assim, necessário um bom planejamento do sistema de impermeabilização 

específico para cada situação a ser empregado (MORAES, 2002). 
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4 MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS 

 

As patologias na construção civil decorrentes da umidade são sinais de que o 

sistema de impermeabilização está comprometido, ou até mesmo ausente. As 

patologias podem ser identificadas e reparadas de acordo a particularidade das 

mesmas. Para isso, é necessária uma avaliação feita por profissional qualificado, o 

qual viabilizará o diagnóstico, prevendo causas e posteriores consequências, 

apresentando solução adequada à ser aplicada de forma corretiva, e deverá estar 

munido de projeto antes da execução (ALMEIDA, 2008). 

A NBR 9574 (ABNT, 2008) ressalta que o profissional que for realizar a 

impermeabilização deverá receber documentos técnicos, antes de realizar o serviço. 

Os documentos a serem técnicos são: 

 Memorial descritivo o qual deverá conter detalhadamente os materiais 

a serem utilizados e a metodologia de aplicação; 

 Ilustrações e detalhes de forma que permita melhor visualização pelo 

executor; 

 Planilha de quantitativo de materiais e serviços a serem realizados. 

 

Quando há a presença de fissuras na impermeabilização, geralmente indica o 

comprometimento do revestimento, havendo a necessidade de refazer 

completamente o revestimento e aplicar nova impermeabilização, pois se for 

somente corrigida as fissuras, aplicando materiais para correção das mesmas, essas 

fissuras, uma vez não tendo a sua origem corrigida, a umidade, poderá tomar 

proporções maiores e à longo prazo, causar maiores transtornos para reparação 

(MARTINS, 2006). 

A patologia como o desenvolvimento de bolor ou mofo, deve ter sua superfície 

recuperada ou deve-se executar novo revestimento, além de haver a necessidade 

de refazer o sistema de impermeabilização evitando assim, reincidência dessas 

patologias (TRAUZZOLA, 1998).  

Segundo Ibi (2019), é necessário realizar manutenções frequentes, evitando 

assim, patologias diversas devido às infiltrações. O proprietário do imóvel deve 

possuir um manual técnico referente às áreas impermeabilizadas, que constam as 

orientações de uso, e manutenção de forma a evitar o comprometimento da 

impermeabilização. No manual deve conter: 
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 Qual o tipo de impermeabilização utilizada, bem como as 

documentações técnicas referentes ao processo de impermeabilização; 

 Descrição dos cuidados de utilização à serem seguidos; 

 Orientações sobre os processos de manutenções preventivas; 

 Informações sobre os fornecedores; 

 Garantia se houver alguma falha executiva. 

 

Ainda segundo Ibi (2019), o usuário do imóvel deve tomar providências para 

manutenção da impermeabilização, tais como: 

 Realizar periodicamente as inspeções, avaliando as condições físicas 

das áreas impermeabilizadas; 

 Se houver a perfuração em algum ponto da área de 

impermeabilização, deverá haver um reparo posterior; 

 Em caso de reservatórios, realizar a limpeza adequada, com produtos 

adequados; 

 Sempre realizar reparos em casos de vazamentos de tubulações 

furadas ou rachadas; 

 Evitar entupimentos dos ralos realizando limpeza frequente; 

 Observar se há ruptura na impermeabilização quando houver a troca 

de revestimentos, em caso de rupturas, realizar os devidos reparos na 

impermeabilização; 

 Realizar reparo em caso de ocorrência de fissuras; 

 Zelar para que o sistema de drenagem não sofra entupimentos. 

 

A umidade ascendente costuma se manifestar em pisos e rodapé, atingindo 

as paredes por capilaridade, fazendo com que surjam patologias diversas. 

Normalmente essa umidade é causada por insuficiência de impermeabilização do 

baldrame. As paredes também podem ser atingidas diretamente pela umidade, 

estando em contato com o solo. Quando a fundação, mesmo estando 

impermeabilizada, porém seu topo ausente de impermeabilização, a umidade do 

solo é transferida para a edificação, danificando também o piso da construção. A 

melhor forma de prevenção da umidade ascendente é a impermeabilização do 

baldrame, antes da execução da alvenaria; deve ser feito com manta asfáltica ou 
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argamassa polimérica. As fundações devem sempre ser impermeabilizadas 

(MARTINS, 2006). 

  A NBR 9574 (ABNT, 2008) afirma que independente do sistema de 

impermeabilização utilizado, todos devem seguir as devidas orientações para reparo 

de reinstalação: 

 A impermeabilização antiga deverá ser removida; 

 Deverá ser realizada a limpeza do local a receber nova 

impermeabilização; 

 Deverá ser realizadas regularizações e arremates, se necessário; 

 Executar uma nova impermeabilização; 

 Substituição do revestimento danificado. 

 

Para resolução de erros de impermeabilização de lajes, deve ser realizada 

uma avaliação, identificando se a falha se trata de uma falha localizada, como uma 

fissura, por exemplo, ou se a falha se faz pela degradação total do sistema. Quando 

a falha se trata de uma falha localizada, somente em um determinado ponto, o 

reparo poderá ser realizado somente no ponto necessário, sem a necessidade de 

reparar todo o sistema. No entanto, se o sistema de impermeabilização estiver 

totalmente comprometido, com falha generalizada, deverá ser realizada uma 

reimpermeabilização total do local, e deverá ser utilizado um sistema flexível de 

impermeabilização (ALMEIDA, 2008).  

Poderão ser utilizadas as membranas asfálticas e acrílicas, ou as mantas 

asfálticas. Se a área a ser impermeabilizada for extensa, o melhor a se utilizar é a 

manta asfáltica devido a sua rapidez na execução, e pelo fato do produto oferecer 

maior garantia de qualidade. Se a área a ser impermeabilizada, se tratar de uma 

área menor, ou provida de contornos e recortes, a melhor opção é a utilização de 

membranas moldadas in loco, como a membrana acrílica, e em seguida, deverá 

receber um revestimento para proteção dessa membrana, garantindo uma melhor 

estanqueidade do sistema de impermeabilização da laje (ALMEIDA, 2008). 

Almeida (2008), ainda destaca alguns procedimentos para serem seguidos no 

reparo, onde há a necessidade de reparo total da impermeabilização da laje: 

 Deverá ser removido o piso da laje; 

 A impermeabilização antiga deverá ser removida até atingir a laje; 
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 Deverá ser realizada a regularização e arremates necessários; 

 Deverá ser realizadas juntas de dilatação, se necessário; 

 Deverá ser realizada nova impermeabilização; 

 Deverá ser realizado teste de estanqueidade;  

 Deverá ser realizada proteção mecânica; 

 Deverá ser executado novo piso. 

 

Segundo Ibi (2019), para a realização de reparos no sistema de 

impermeabilização em banheiros, onde há o comprometimento da 

impermeabilização na área do Box, devem ser seguidas as seguintes etapas: 

 Deverá ser removido o revestimento do piso do Box; 

 A impermeabilização antiga deverá ser removida; 

 Deverá ser realizada regularizações e arremates necessários, 

principalmente no ralo; 

 Deverá ser realizada nova impermeabilização; 

 Deverá ser realizado teste de estanqueidade; 

 Deverá ser realizada proteção mecânica; 

 Deverá ser aplicado novo revestimento; 

 Os revestimentos internos e externos danificados também deverão ser 

recuperados. 

 

Abatte (2003) propõe soluções para reparo em paredes devido à umidade. A 

aplicação de cristalizantes na alvenaria fecham os poros do substrato, eliminando a 

umidade. Para solucionar problemas de umidade na parede devem ser seguidas as 

seguintes etapas: 

 Considerar a área a ser tratada, delimitando sua extensão, marcando 

uma faixa que se inicia no piso até a altura necessária; 

 Deverá ser removido todo o reboco da área afetada; 

 Executar furos com inclinação de 45º, em linhas demarcadas, uma a 

10cm do piso e a outra a 20cm; 

 Os furos deverão ser saturados com água para que o produto possa 

ser aplicado; 
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 Aplicar o produto por gravidade, deixando que os furos sejam 

preenchidos sem a necessidade de pressão; 

 Executar um novo revestimento. 

 

O profissional responsável pelo reparo da impermeabilização, uma vez 

acometida por falhas, deverá obedecer rigorosamente as descrições previstas no 

projeto, levando em consideração a exatidão da forma de execução e a utilização 

dos materiais especificados (ALMEIDA, 2008). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As patologias causadas pelas infiltrações merecem atenção especial, e 

podem ser identificadas desde manchas causadas pela umidade, goteiras, 

descascamentos, mofo, gelividade e eflorescência, e que se não tomado os 

cuidados devidos, o sistema de impermeabilização pode perder a finalidade de 

origem, que é proteger tanto o substrato contra a umidade. O presente trabalho teve 

tais abordagens alcançadas. 

Vários são os fatores que provocam as patologias no sistema de 

impermeabilização na construção civil, o fator principal a ausência ou má execução 

de uma impermeabilização de qualidade, e a deficiência dos materiais utilizados.  As 

patologias no sistema de impermeabilização são possíveis de serem identificadas 

através de análise feita por profissional qualificado, para que seja possível a 

aplicação das correções devidas de acordo com as causas que deram origem. 

A prevenção das patologias se dá anterior à fase de execução, que é a fase 

de projeto, a qual prevê o tipo ideal de impermeabilização para cada particularidade.  

A prevenção também é possível no momento de execução, observando a qualidade 

dos materiais e a forma correta de execução. E, após a execução, manter uma 

manutenção frequente. 

Após a ocorrência das patologias, a mesma deve ser analisada por 

profissional qualificado, para definir a causa de origem, e ser tratada de acordo com 

a causa que gerou tal defeito, que pode ser desde a recuperação da 

impermeabilização em pontos isolados, à recuperação de todo o sistema de 

impermeabilização, incluindo a execução de um novo revestimento. 

Portanto, por se tratar de um método muito utilizado, a impermeabilização na 

construção civil merece muitos cuidados quanto à prevenção, identificação, e 

correção das patologias, devendo ser seguida toda uma metodologia para que 

possa se estabelecer equilíbrio e segurança do sistema.  
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