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RESUMO 

 
Identificando-se as patologias ocasionadas pela umidade nas edificações, deve ser 
feita uma investigação para avaliar imediatamente a origem desta umidade e a 
gravidade desta patologia. O presente trabalho traz como foco as patologias das 
edificações em função da umidade. O mesmo tem objetivo Apontar quais as 
principais patologias causadas pela umidade nas edificações. Justifica-se ao fato de 
que um dos problemas recorrentes nas patologias de edificações é a umidade, 
sendo assim a necessidade de um bom planejamento para que os problemas futuros 
sejam minimizados. A metodologia utilizada é de cunho bibliográfico com base em 
sites, artigos, livros e teses publicadas. Conclui-se que todo projeto bem executado, 
minimiza qualquer problema futuro. 
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ABSTRACT 

 
 
Identifying the pathologies caused by humidity in the buildings, an investigation 
should be made to immediately assess the origin of this moisture and the severity of 
this pathology. The present work focuses on the pathologies of buildings as a 
function of humidity. The same has the purpose of pointing out the main pathologies 
caused by humidity in buildings. It is justified by the fact that one of the recurring 
problems in building pathologies is humidity, and thus the need for good planning so 
that future problems are minimized. The methodology used is bibliographic based on 
sites, articles, books and published theses. We conclude that any well-executed 
project minimizes any future problems. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um bem essencial à vida e fundamental para o desenvolvimento das 

técnicas construtivas desde a antiguidade. Ela permite a aglomeração dos materiais, 

atua na trabalhabilidade, na plasticidade e na cura do concreto e das argamassas, 

entre ouros usos, mas ela também pode ser uma vilã de muitas construções, 

causando patologias nas edificações.  

É sabido que a idade da construção, as intempéries, a qualidade dos projetos 

e dos materiais usados, as técnicas construtivas aplicadas, a má utilização pelos 

usuários e o nível de controle empregado durante a execução da obra, são fatores 

que atuam provocando as patologias, e o não tratamento destes problemas levará a 

uma diminuição da vida útil da edificação e até a sucumbência da estrutura.  

Identificando-se as patologias ocasionadas pela umidade nas edificações, 

deve ser feita uma investigação para avaliar imediatamente a origem desta umidade 

e a gravidade desta patologia. Após esta avaliação, um diagnóstico deverá ser 

apresentado indicando a melhor solução para o problema, a fim de eliminar os riscos 

e recuperar a edificação, prolongando sua vida útil. 

Quando a umidade surge numa edificação, age rapidamente degradando-a, 

exigindo uma rápida intervenção, pois o não tratamento destes problemas levará a 

uma diminuição da vida útil da edificação e até a sucumbência da estrutura.  

Deve-se ter clara a importância da impermeabilização como garantia da 

estanqueidade da estrutura e como medida preventiva ao aparecimento de 

anomalias provenientes da umidade e para que isto ocorra, vamos nos nortear pelo 

seguinte questionamento: Quais os principais tratamentos de impermeabilização são 

indicados para cada tipo de patologia causada pela umidade nas edificações? 

O presente trabalho tem como objetivo principal: Apontar quais as principais 

patologias causadas pela umidade nas edificações e conhecer os tratamentos de 

impermeabilização mais indicados para cada uma delas. Em seus objetivos 

específicos: Conceituar patologias e impermeabilidade; Demonstrar quais as 

principais patologias causadas pela umidade nas edificações; descrever quais os 

tratamentos e tipos de impermeabilização que são mais indicados para cada caso. 

Este trabalho de pesquisa tem o objetivo de demonstrar a origem da umidade 

nas edificações, como ela pode gerar uma diminuição do desempenho determinado 

no projeto, e que para recuperar esta estabilidade da estrutura, é fundamental 
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eliminar ou combater o objeto deletério - umidade usando os recursos tecnológicos 

disponíveis no mercado - a impermeabilização. 

Objetiva-se com este estudo, compilar pesquisas que favoreçam à sociedade 

e à comunidade acadêmica, o estudo e conhecimento sobre a importância da 

impermeabilização para prevenir as patologias, isolando os materiais contra a 

passagem indesejada de água e aumentando a vida útil das construções. 

O tipo de metodologia seguida nesta pesquisa aconteceu através de uma 

revisão de pesquisa. As bases de consulta serão em artigos, sites, livros e normas 

regulamentadoras.
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2. PATOLOGIA, IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

De acordo com Pozolli (1991), quando se fala em maneiras de 

impermeabilizar os locais na busca de segurança para o vazamento de água e 

passagem de vento, dentro do Brasil esses procedimentos aconteceram através das 

edificações dos portugueses no século XVI, onde os mesmos se tornaram fortalezas 

e acabavam ficando muito próximo do mar, onde a umidade era muito alta.Nelas 

foram utilizada argamassa de óleo de baleia, misturado com cal e areia, que 

apresentavam grande durabilidade e baixa permeabilidade, e que até hoje continua 

atendendo as necessidades da obra. 

De acordo com Pozolli (1991), a primeira impermeabilização aconteceu com 

material betuminoso em coberturas espessas e extensas que são parecidas com as 

que se executam na atualidade, sendo que foram inseridas através da Suécia em 

1970, com tabuas que foram revestidas através de papeis e impermeabilizadas com 

alcatrão. 

No ano de 1845 deu início a utilização de impermeabilização e sendo assim 

começaram a ser utilizados, nos Estados Unidos, feltros impregnados de alcatrão 

para coberturas. Iniciou a utilização o alcatrão de madeira, depois o alcatrão de 

hulha, e por fim o asfalto oxidado, que foi desenvolvido a partir 1894.  

Com o passar dos anos foram desenvolvidos produtos próprios para a 

estanqueidade da água na construção civil. No entanto, faltava a impermeabilização 

ser normatizada e segundo o Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI), as 

normas começaram a ser criadas devido as construções dos metrôs em São Paulo 

em 1968. 

Segundo NBR 9575 (2013), é uma técnica que consiste na aplicação de 

produtos específicos com a finalidade de protegerem as construções contra a ação 

degradante dos fluídos, de vapores e da umidade. Geralmente, a impermeabilização 

é composta de uma somatória de camadas, com funções específicas. 

Na construção civil, é bem comum a utilização de manta asfáltica. Esse tipo 

de impermeabilização tem a capacidade de absorver as movimentações estruturais, 

bem com suas fissurações se forem corretamente especificadas. Utilizam 

membranas termoplásticas, asfálticas acrílicas, de poliuretano entre outras 

(ICONSTRUINDO, 2017). 
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O conforto do usuário o uso das edificações em sua plenitude são cada vez 

mais exigidos, à medida que padrões de qualidade estão cada vez mais 

disseminados e Normas como a de Desempenho estão em rigor. Problemas como 

umidade, infiltrações e vazamentos se tornam, assim, condenáveis.  

Devido suas consequências quanto ao desconforto e problemas de saúde, 

principalmente os de origem alérgica. Além do agravante estético ocasionado por 

essas ocorrências, fator depreciador de qualquer edificação. Restrições quanto ao 

uso também podem ocorrer em decorrência desses problemas, restringindo o uso de 

dada possibilidade de certa edificação ou, até mesmo, impedindo sua utilização, em 

casos mais extremos. Nesses casos, as perdas são, não apenas quanto ao 

desconforto do uso, mas também financeiras. 

Segundo o Righi (2009), a umidade é considerada uma das maiores 

preocupações desde quando o homem residia em cavernas e com isso se 

preocupava com o tempo das chuvas, para que não molhasse o local no qual eles 

se protegiam. 

O homem primitivo começou a se esconder em cavernas para proteger-se de 

do clima e percebeu que a umidade nascia do solo e assim penetrava pelas 

paredes, o que contornava a vida dentro delas ruim, pois os locais ficavam 

extremamente ruins. Esses problemas auxiliaram para que os homens passassem a 

se aperfeiçoar em seus métodos construtivos e isolando a sua habitação (RIGHI, 

2009).  

A água, a abrasão e o calor foram e será uma das principais causas de 

desgaste e depreciação das construções – principalmente a água dado o seu poder 

de penetração (RIGHI, 2009) 

Para Siqueira Filho (2008) especialista na área, a principal causa das 

infiltrações continua sendo a falta de projeto de impermeabilização, e afirma que 

90% das obras não se preocupam com tal projeto. O projeto de impermeabilização é 

um projeto tão necessário quanto qualquer outro. Talvez até mais, se considerarmos 

os níveis de problemas decorrentes de uma falha no sistema de impermeabilização. 

Devido ao elevado índice de ocorrências patológicas nas edificações originárias de 

defeitos em impermeabilizações, busca-se cada dia mais, a garantia e a qualidade 

em todo o processo, através de um projeto detalhado para o sistema 

impermeabilizante. 
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A impermeabilização é uma fase muito respeitável na construção civil, mas 

vem sendo inutilizada, na maior parte das vezes por diminuição de custos e a falta 

de conhecimento, causando assim o surgimento de deformidade na 

impermeabilização.  

Quando se fala dos custos em relação aos possíveis reparos por problemas 

patológicos, nota-se de acordo com autor acima citado que esse custo aumenta de 

forma significativa em até quinze vezes mais do que gastaria com o uso adequado 

desde o inicio. 

A impermeabilização pode ser analisada como uma das fundamentais fases 

na construção, a impermeabilização auxilia na comodidade dos consumidores final 

das construções. Um competente auxílio deve ser proporcionado aos distintos 

subsídios de uma obra sujeita às ações de possíveis patologias e problemas 

climáticos, com o intuito de resguardara estrutura das construções e de inúmeros 

problemas patológicos que poderão surgir com a infiltração de água, integradas ao 

oxigênio e outros elementos agressivos da atmosfera (RIGHI, 2009). 

A impermeabilização é um tema abordado na humanidade a muito tempo. De 

acordo com a Vedacit (2010) desde os tempos dos romanos e incas utilizavam 

claras de ovos, óleos e até sangue, para impermeabilizar as saunas e aquedutos. 

No Brasil era utilizado óleo de baleia nas argamassas de assentamento, para tornar 

os componentes menos permeáveis.  

Segundo Picchi (1986), a cobertura de concreto surge como uma opção 

desde os primórdios da utilização do concreto armado, na forma lajes, tipos 

cogumelos, cascas cilíndricas, e de laje plana. O projeto de impermeabilização 

detalha e especifica os materiais que serão aplicados nas áreas molháveis como 

água da chuva e de outros agentes da natureza. 

A construção civil está em constante crescimento e em busca de ultrapassar 

os seus limites a cada construção, nota-se essa expectativa a cada projeto que é 

erguido todos os dias, vale ainda ressaltar o quando os mesmos têm se tornados 

audaciosos em busca de praticidade, elegância, sustentabilidade. 

A definição do termo patologia é derivada da palavra grega pathos que 

significa doença e de logia que é ciência, sendo assim pode se definir que é o 

estudo das doenças. Dentro da construção civil ela estuda as possíveis patologias 

que podem ocorrer nas edificações devido a fatores causadores, essas patologias 
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podem ser trincas, fissuras, rachaduras, entre outras. Em função de acontecer em 

função de vários fatores é conhecida como manifestações patológicas, ou seja, 

todas têm uma causa. 

De acordo com Campos Filho (2003) para que se desenvolva o projeto, faz-se 

necessário os levantamentos dos materiais e depois as avaliações necessárias e a 

decisão de qual tipo de material serão usados, assim é feito com o concreto armado, 

dependendo do tipo de finalidade da obra, as estruturas podem ser construídas em 

concreto, aço, madeira ou alvenaria estrutural. A definição do material da estrutura 

depende da sua disponibilidade e de alguns fatores, como; Custo; Adaptabilidade; 

Resistência ao fogo; Resistência a choques e vibrações; Conservação e a 

Impermeabilidade do concreto que será utilizado são os pontos positivos sobre esta 

estrutura. 

Os agentes causadores de manifestações patológicas possuem diversas 

origens, desde falha humana, tanto no projeto como execução, até problemas com a 

estrutura química dos componentes dos materiais, ou ainda, ataques de agentes 

agressivos ao material concreto e às armaduras. Para uma melhor compreensão das 

causas e origens, estas foram divididas e detalhadas em três grandes grupos, 

apresentados a seguir: causas intrínsecas de manifestações patológicas, causas 

extrínsecas, e processo físico de deterioração do concreto armado (SOUZA,1998) 

A adoção de medidas mais adequada a cada caso requer o diagnóstico prévio 

das causas das degradações atuais ou previsíveis e o conhecimento tanto da 

estrutura do pavimento existente como das características dos seus materiais, do 

tráfego, do clima e de outros parâmetros da estrada, além dos diferentes 

procedimentos de reabilitação disponíveis (RIGHI, 2009). 

Os materiais de construção, no decorrer de sua vida de serviço, apresentam 

processos de danificação e deterioração (degradação) inevitáveis que 

paulatinamente, implicam a alteração de suas propriedades mecânicas, ou seja, 

aquelas que governam seu comportamento sob ações de cargas de diversas 

naturezas (BALBO, 2007). 

As patologias normalmente acontecem devido a falhas de planejamento 

durante a execução podendo acontecer antes ou depois da entrega da obra. 

Algumas patologias são causadas por fatores externos como a ação da umidade, 

variação de temperatura, instabilidade do solo, ação excessiva dos ventos. Pode-se 
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citar até situações mais graves e catastróficas como abalos sísmicos. Esses agentes 

causam patologias das mais simples às mais graves, e é missão do profissional de 

Engenharia prever e dimensionar a estrutura, de modo a evitar ao máximo os 

acontecimentos de patologias decorrentes desses fenômenos. 

De acordo com Do Carmo (2003) define ciência de patologia dentro das 

construções como um dos ramos da engenharia que estuda os sintomas, causas e 

origens dos vícios construtivos que podem acontecer dentro das construções de 

edificações; alguns estudos revelam que depois que se faz os estudos das fontes de 

vícios, sendo possível evitar a ocorrência de problemas patológicos futuros de forma 

recorrente nas edificações modernas.  

Dentro das construções de concreto as possíveis patologias que podem 

acontecer são as fissuras que podem acontecer por diversos motivos, em síntese as 

fissuras podem ser aberturas que atingem a superfície da estrutura de concreto e 

assim viabiliza a entrada de agentes agressivos dentro da estrutura e assim pode 

causar novas patologias. 

De acordo com alguns estudos as patologias das edificações não acontecem 

de forma isolada ou sem motivo, pois geralmente se originam depois de um erro 

cometido em algumas das fases do processo de concepção da estrutura que será 

edificada, com isso faz-se necessário a importância do nosso conhecimento sobre o 

histórico da construção e de como todo esse processo ocorreu, a partir desse 

conhecimento é possível detectar um problema patológico. (HELENE, 2003) 

Para se analisar a durabilidade deve-se analisar o meio ambiente em que o 

concreto será utilizado, a permeabilidade e a camada de superfície a ser coberta, 

sempre avaliando suas etapas de preparo, como na concepção e execução do 

projeto, até a sua utilização. Segundo Souza e Ripper (1998), diversos fatores 

influenciam nos problemas apresentados nas estruturas de concreto conforme 

descrito abaixo. 

Em função das patologias e dos problemas que podem ser ocasionados, 

esses processos em sua maioria são causados em função da deterioração do 

concreto, essas deteriorações podem acontecer devido a fatores naturais, 

mecânicos, físicos, químicos, biológicos e eletromagnéticos. Os processos podem 

ser complexos, o que determina essa complexidade são as propriedades físico-

químicas do concreto e da forma como está exposto. A degradação pode-se alterar 
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de acordo com a capacidade que o material tem quando desempenha suas funções 

e sendo assim tem patologias que não ficam visíveis, a realidade a deterioração do 

concreto ocorre muitas vezes como decorrência de uma combinação de diferentes 

fatores externos e internos (MACHADO, 2002). 

Segundo o autor Machado (2002), as amostras patológicas podem ser 

determinadas de acordo com as fases de premeditação, projeto, fabricação e 

edificação nascem no período inferior a dois anos, contudo durante o emprego os 

problemas podem aparecer depois de muitos anos. Por isso, é muito importante 

definir em qual etapa apareceram os vícios construtivos, até mesmo para a 

atribuição de responsabilidades civis. 

De acordo com Thomaz (2007) as patologias podem acontecer de diversas 

formas como por infiltração dentro das paredes, devido a algum possível erro na 

execução do projeto hidráulico e de uma sondagem errada e assim pela falta de 

estudos, provocam as patologias. 
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3. TIPOS DE PATOLOGIAS EM EDIFICAÇÕES 

 

Em obras em que se faz uso do concreto armado, não é raro que ocorram 

falhas na disposição das barras de aço. Isso pode acontecer por uma má 

interpretação dos projetos, gerando uma inversão na posição das barras de aço em 

determinado elemento estrutural. A deficiência da ferragem pode vir diretamente do 

projeto, isentando os responsáveis pela execução da culpa por falta de quantidade 

ou disposição correta de aço, mas neste caso a culpa fica por conta do responsável 

técnico que calculou as armaduras ou que cometeu erros no momento em que foi 

passar para a planta a quantidade, detalhamento e medida da ferragem. 

(BOTELHO, 2006) 

As falhas humanas enquanto causas intrínsecas de patologias, se adequam 

em apenas um aspecto: a ausência de manutenção da estrutura em sim. Sendo esta 

manutenção, um conjunto de medidas previamente programadas, que objetivem 

manter a qualidade do elemento estrutural(MONTEIRO, 2002). 

Outro termo importante que é necessário caracterizar é “vida útil”. A estrutura, 

ao decorrer de sua vida útil, estará naturalmente sujeita ao “desgaste”, devido à 

ação de cargas e sobrecargas, estáticas, dinâmicas, vibrações, impactos, assim 

como a recalques diferenciados em pontos da fundação com o decorrer dos anos e 

erosão e cavitação por ação de agentes sólidos e líquidos em reservatórios, canais, 

tanques. Isto leva a definir “vida útil” como o tempo que a estrutura conserva seus 

índices mínimos de resistência e funcionalidade. Prolongar este tempo ao máximo é 

um dos desejos de quem trabalha com construções de edificações (HELENE, 2011) 

Segundo Velloso (2004), o concreto possui uma enorme gama de 

possibilidades de utilização, visando à melhoria e o bem estar da sociedade, 

facilitando os deslocamentos, melhoria do habitat, aplicações nas indústrias e outras 

vertentes. 

Em sua forma final apresenta-se em estruturas, revestido ou aparente. 

Mesmo sendo um material sólido, robusto, sofre ações ao longo dos anos, 

provocando assim a degradação. Sua durabilidade vai depender da maneira que foi 

elaborado, desde a fase de projeto até o produto final (ARAÙJO, 2004). 

Vale lembrar que a principal vantagem do concreto armado é fato de 

economia, pois a matéria-prima ter um baixo custo, dar agilidade a obra, pois 
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necessita de material e equipamentos simples para o preparo, transporte e outras 

coisas que estão relacionados à sua função e se as empresas não desejar usar 

empresas especializadas, não precisa, pois a mão de obra especializada é 

desnecessária, qualquer profissional da obra pode mexer com o produto (COVELO, 

2003). 

O uso de materias de concreto tem as seguintes vantagens, notar pela 

construção dos edifícios, o material é todo construído dentro da obra, os materiais 

usados são como areia; brita; água entre outros; porém tem a desvantagem que 

necessita de mais mão de obra e ocupa maior espaço dentro das obras (SOUZA, 

1994). 

De acordo com todos os estudos realizados por Covelo (2003), vale ressaltar 

que ao se fazer um planejamento de construção em um projeto arquitetônico, 

necessita levar em consideração o tempo de duração dos materiais que serão 

usados em todas as estruturas, os aspectos de ambientais que estão em torno do 

local onde serão construídas, as possíveis trocas de estruturas, visando assim a 

qualidade da obra e o seu menor custo. 

Quando se fala de concreto armado vale ressaltar uma de suas 

características que é a fissuração (FIGURA 01), um processo inevitável. “Se não 

houver fissuração, não tem como o aço ajudar o concreto a resistir às tensões. 

 
Figura 01. Fissuras em concreto armado. 

 
Fonte: Fissuras em concretos (2018) 
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Quando surgem as fissuras no concreto, dependendo do tamanho e da 

profundidade, somente um técnico, pode dizer se é necessária a reparação ou se é 

normais devido à tensão sofrida pelo aço (ARANHA, 1994). 

Segundo Aranha (1994) De acordo com as fissuras se faz necessário analisar 

se as mesmas são fissuras, trincas ou rachaduras, pois todas necessitam de 

avaliações diferentes e reparos de acordo com o grau do problema. 

As fissuras podem aparecer de formas estreitas, alongadas, porem tem 

menor gravidade e superficiais, mais devem ser observadas constantemente e se 

aumentarem de tamanho, requer uma analise de um profissional (ARANHA, 1994). 

As fissuras (FIGURA 02), podem se classificar de acordo com o problema 

detectado após a análise de um especialista do problema. 

 

 
Figura 02: Tipo de fissuras  
 

Fonte: Estilos de fissuras (2018) 

 
As fissuras têm definições diferenciadas de acordo com a profundidade e de 

acordo com o fator de problema, elas se classificam em fissuras por recalque de 

fundação, que acontece de acordo com a inclinação e as tensões de cisalhamento; 

as fissuras de movimentos térmicos em função da dilatação e contração de acordo 

com a temperatura; as de sobrecargas parte das deformações da região tracionada 

e as fissuras de retração do cimento que está baseado no uso de excessivo de água 

dentro do cimento (CÁNOVAS, 1988). 
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Segundo Cánovas (1988), As trincas aparecem de forma mais profunda e 

acentuada, elas se caracterizam pela separação entre elas. Vale lembrar que elas 

podem parecer com fissuras, ou seja, quando aparecer é sempre bom pedir uma 

analise técnica por segurança. 

De acordo com Ferreira (2000) As rachaduras têm as mesmas características, 

mais são em profundidade maior, tendo como característica a passagem do vento, 

água, luz que consegue passar pelas mesmas. Ao contrário das outras requer 

medidas imediatas, não podem aguardar para serem resolvidas, pois oferecem 

riscos para a obra ou edificação. 

Segundo os autores Mehta e Monteiro (2008), ao se escolher o concreto, os 

construtores e engenheiros visam às vantagens do mesmo, como durabilidade, 

resistência, maleabilidade, facilidade de uso. Porém olham também as desvantagens 

que normalmente estão ligados ao seu mau uso como dosagens, cura entre outros, 

é valido relembrar que é um material de durabilidade alta na maioria dos ambientes 

o qual são utilizados. 

De acordo com os autores Souza e Ripper (1998), quando se fala em 

durabilidade do concreto armado, é necessário verificar em qual ambiente que o 

mesmo foi inserido, como foi permeabilizado, como foi feita a sua cobertura, além de 

buscar identificar como o processo de preparo aconteceu e a sua execução. Ainda 

de acordo com os autores o concreto pode apresentar problemas de acordo com seu 

preparo e execução. 

Na visão de Andrade e Silva (2005) os projetos são de suma importância para 

verificar como serámontadas as estruturas e com isso perceber se todas as 

solicitações estão sendo atendidas de acordo com sua vida útil; levando em 

consideração todos os quesitos exigidos. 

De acordo com Souza e Ripper (1988), as várias são as falhas possíveis de 

ocorrer durante a etapa de concepção da estrutura. Elas podem se originar durante 

o estudo preliminar (lançamento da estrutura), na execução do anteprojeto, ou 

durante a elaboração do projeto de execução, também chamado de projeto final de 

engenharia.  

Ainda de acordo com os autores acima a maioria dos problemas surgem 

ainda na fase inicial de execução, os mesmos acontecem devido ao grande número 

de atividades envolvidas ao mesmo tempo, além da quantidade de funcionários 
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envolvidos no processo, levando que um determinado produto tem porções com 

estruturas diferentes, sem padrão (LIMA, 2003). 

A quantidade de água é fator importante na fabricação e durabilidade das 

estruturas de concreto armado. Conforme cita Guimarães (2005), o consumo de 

água está diretamente ligado a durabilidade e quanto maior o consumo de água 

mais fluido é o concreto, tornando se mais fácil o manuseio, mas se aumentar o 

volume da água e manter os volumes dos demais materiais diminuem-se a relação 

água/cimento, com isto perde-se em resistência e vida útil da estrutura; a grande 

quantidade de líquido aumenta a porosidade do concreto. 

Em acordo com o autor Guimarães (2005), o local que usa o concreto deve 

ter uma camada de superfície com o máximo de qualidade, que busca a proteção 

das frestas de agentes agressivos que possam causar qualquer dano a estrutura, 

lembrando que essa espessura pode variar de 10 mm a 40 mm. 

Na visão de Andrade (2005) pode considerar o concreto armado com um dos 

materiais mais duráveis dentro do planeta, pois agentes da natureza agem sob ele 

causando seu envelhecimento, problema em sua estética, funcional e de estrutura; 

um dos problemas de deterioração é as ações mecânicas, químicas, biológicas e 

físicas-quimicas. O autor ainda ressalta que todos esses problemas acontecem de 

forma progressiva e simultaneamente, no qual esse avanço pode ser rápido ou não, 

tudo irá depender o meio em que a estrutura está inserida. 

Segundo Lima (2003), dentre as causas da deterioração do concreto desta o 

desgaste superficial: os elementos de concreto estão susceptíveis a ações de 

desgaste por agente abrasivo ocasionando perdas de material na superfície. Vale 

relembrar que para a maior resistência e duração do concreto o meio ambiente se 

torna um dos maiores fatores para esse quesito, de acordo com o local que a 

estrutura foi construída, sua resistência e duração é menor ou maior. 

Na visão de Lima (2005), a vida útil de uma estrutura de concreto, as 

condições do ambiente em que será exposta são tão importantes quanto às 

propriedades mecânicas. Diversos fatores influenciam na degradação da estrutura: a 

temperatura, a umidade relativa, o vento, a poluição e a agressividade da água. 

No Brasil, a impermeabilização passou a ser considerada como um dos 

elementos de uso dentro da construção, a partir do momento que necessitou de 

normatização, ganhando assim um considerável impulso através das obras que 
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aconteceram na metrópole de São Paulo na década de 60. A partir das reuniões 

para se criar as iniciais e primeiras regras e normas brasileiras quando se fala de 

impermeabilização na ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, por causa 

das obras do Metrô, este grupo pioneiro, após a publicação da primeira norma 

brasileira de impermeabilização em 1975, funda neste mesmo ano o IBI para 

prosseguir com os trabalhos de normalização e iniciar um processo de divulgação da 

importância da impermeabilização que prossegue até os dias de hoje (IBI, 2009).  

Para o bom e eficaz resultado de uma construção, a impermeabilização deve 

ser considerada parte da edificação e a elaboração de um projeto é extremamente 

importante para que isso ocorra (CABRAL, 1992). 

Assim como os outros projetos, arquitetônicos, estrutural, de instalações 

hidráulicas e elétricas, a impermeabilização também deve ter um projeto específico. 

No projeto deve conter, de maneira detalhada, os produtos específicos para a 

impermeabilização determina bem como a forma de execução (SOUZA,1998). 

Segundo Pieper (1992), na concepção de um projeto arquitetônico deve se 

analisar qual método impermeabilizante mais adequado para aquela edificação, e 

consequentemente, as dificuldades do tratamento posterior a execução da obra. 

Ischakewitsch (1996) afirma que a participação do projetista de 

impermeabilização na concepção no estudo do projeto de uma edificação deve ser 

simultânea a participação do arquiteto, adotando alguns conceitos no início do 

estudo: 

Posicionamento da camada impermeabilizante na concepção do sistema; 

Prever acabamentos e métodos que possibilitam uma manutenção futura; Analise de 

outros projetos complementares, tais como, de isolamento térmico, condicionamento 

de ar, paisagismo entre outros, determinando o correto posicionamento e 

dimensionamento do sistema impermeabilizante; 

Compatibilização do projeto de instalações hidro sanitárias verifica os pontos 

de escoamentos e a distribuição mais racional dos equipamentos. 

O projeto de impermeabilização,de acordo com Souza e Melhado (1998), 

deve comtemplar algumas informações:Sistema de impermeabilização adotado em 

duas respectivas áreas;A espessura total do sistema detalhando as camadas 

incluindo a camada de regularização; 
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Detalhamento das espessuras e alturas dos eventuais rebaixos da alvenaria 

na execução de rodapés. Demonstrar o esquema de desníveis para pisos e lajes. 

Esboçar em um corte as camadas de cada sistema de impermeabilização. 

Lista detalhando os critica dos outros projetos (complementares) que podem 

comprometer a impermeabilização, compondo, também, suas respectivas 

justificativas e propostas de alterações. 

Deve se respeitar, de maneira categórica, o detalhamento do projeto de 

impermeabilização e analisar os possíveis problemas que podem ocorrer durante a 

execução da obra. É importante também, a verificação da preparação da estrutura 

que irá receber a impermeabilização analisando se a mesma foi bem executada e a 

verificação do material aplicado se está dentro das especificações (PICCHI,1986). 

 De acordo com Antunes (2004) é fundamental que a impermeabilização faça 

parte desde o início do projeto, entretanto, na maioria das vezes, as construtoras 

dedicam se a atenção em relação a impermeabilização e seus problemas apenas no 

final da obra, quando já é muito tardio. A falta de critérios e a improvisação são os 

principais fatores que podem ocasionar inúmeras falhas. 
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4. TIPOS DE REVESTIMENTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

Segundo Antunes (2004), a minimização de possíveis patologias está 

diretamente relacionada a existência de um projeto de impermeabilização, que 

permite o controle da execução, além de prevenir possíveis patologias. 

De acordo com a NBR 9575 (2003), o projeto executivo de impermeabilização 

deve comtemplar os seguintes itens: 

Desenhos: 

Plantas de localização e identificação das impermeabilizações, seguido do 

detalhamento construtivo; 

Detalhes que descrevem todas as soluções de impermeabilizações. 

Textos: Memorial descritivo que contemplam os materiais, camadas de 

impermeabilização e procedimentos de execução; Metodologia para controle e 

verificação dos serviços; Cuidados relativos a manutenção da impermeabilização. 

Por ser um processo importante da obra, considerando que problemas pela 

sua não utilização são difíceis de serem reparados, torna-se fundamental fazer o 

projeto de impermeabilizações, mostrando o tipo de produto a ser usado, o lugar a 

ser aplicada, a forma de se executar, etc.  

O projetista tem que considerar que a impermeabilização pode alterar a forma 

de execução de muitas partes da obra, para ter o resultado esperado. 

Impermeabilizar é um custo baixo em relação a toda a obra, porém a falta do mesmo 

pode acarretar em grandes problemas, que esses por sua vez, terão um gasto 

considerável no orçamento. 

Um dos casos mais específicos e muito utilizados de impermeabilização são 

as mantas asfálticas, sua aplicação tem a necessidade da utilização de 

equipamentos próprios para a execução e também de segurança. Salgado (2009) 

afirma que para o tipo de manta que for utilizar é necessário consultar o fornecedor 

desse material, pois tem um tipo específico para cada situação, além da 

necessidade de profissionais treinados para executar esses serviços. 

Em coberturas com telhados, a impermeabilidade é garantida pela inclinação 

e sobreposição das telhas. Todavia, quando se trata de lajes impermeabilizadas, o 

mesmo não pode ser observado. 
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 Para Picchi (1986), nas coberturas de concreto a estanqueidade é garantida 

pela continuidade da superfície vedante. Como o concreto não garante por si só 

essa continuidade devido as suas fissuras, são exigidas as impermeabilizações. 

Ischakewitsch (2011) destaca que a impermeabilização é um item que precisa 

ser totalmente atendido a fim de não colocar em risco as construções e também não 

gerar custos adicionais na recuperação destas. Segundo Ferreira (2013), a presença 

dos sistemas de impermeabilização influencia diretamente na vida das construções 

pois estes protegem as estruturas contra a ação nociva da água, cumprindo a 

função de formar uma barreira física que contém a propagação da umidade e evitam 

infiltrações. Por consequência, previnem também o aparecimento de manchas de 

bolor, desplacamento de azulejos, surgimento de goteiras e corrosão de armaduras. 

Segundo Venturi (2014), quando é necessário impermeabilizar a cobertura, é 

necessário certificar se o material especificado é o mais adequado para a edificação. 

Lajes menores e mais "recortadas", por exemplo, pedem impermeabilizantes 

diferentes daqueles usados em lajes amplas. Para Tamaki (2010), em lajes menores 

costuma-se utilizar as mantas e membranas asfálticas e resinas acrílicas. Quando se 

trata de lajes maiores, além da praticidade, a produtividade é importante. Por isso, a 

manta asfáltica é o material mais empregado. 

Segundo (2012), manta asfáltica é um tipo de asfalto modificado armados 

com filme de polietileno, filme de poliéster borracha butílica ou PVC plastificado. 

Existe uma ampla variedade de mantas asfálticas sua aplicação varia de acordo com 

o tipo de estrutura que deve ser aplicada. Podem ser aplicados em lajes externas, 

térreo, lajes de cobertura, jardins, varandas descobertas piscina e espelhos d’agua. 

De acordo com FIBERSALS (2017), esse tipo de manta é uma das mais 

comuns no Brasil, e pode ser aplicado de duas maneiras: aderência com asfalto ou 

aderência com maçarico. A manta asfáltica é colada à superfície com o asfalto 

aquecido. 
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Figura 3: Aplicação de manta asfáltica aderida com asfalto 

 

Fonte: FIBERSALS (2017) 

De acordo com TECHNE (2007) a aplicação desse tipo de manta deve seguir 

algumas etapas: 

Regularização da superfície; Deve ser feito uma regularização do piso com 

argamassa de cimento e areia. Essa camada de regularização deve apresentar 

caimento de, no mínimo, 1% nas áreas externas e 0,5% nas áreas internas. 

Imprimação; Após a regularização da superfície, é necessário esperar o 

tempo de secagem (no mínimo dois dias), após isso, deve realizar a imprimação da 

área utilizando o primer recomendado pelo fornecedor. 

Aderência de manta aderida com asfalto; Depois da secagem completa do 

primer, deve-se fixar a manta com asfalto oxidado a quente (kg/m³). As mantas 

devem estar sobrepostas em de 10 cm nas emendas. 

Teste de lamina d’agua; segundo a NBR 9574 (2008) após a conclusão da 

impermeabilização, por um período de 72 horas, deve se fazer um teste de lamina 

d’agua, para verificação da estanqueidade da impermeabilização, conforme figura 4. 
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Figura 4. Teste de lamina d’agua. 

 

Fonte:TECHNE (2011) 

 

A manta aplicada com maçarico, direciona-se a chama de maneira à aquecer 

o substrato e a face de aderência da manta para que se colem. Entretanto, é 

importante ter o cuidado para que a intensidade da chama não danifique a manta. 

 

Figura 5. Manta asfáltica aderida com maçarico 

 

Fonte: TECHNE (2011) 
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De acordo com TECHNE (2007), os dois primeiros processos de aplicação 

(Imprimação da superfície e imprimação) e o teste de lamina d’agua devem ser 

seguidos rigorosamente iguais ao da execução da manta asfáltica aderida com 

asfalto, entretanto, o processo de aderência é diferente: 

Aderência de manta asfáltica aquecida com maçarico; Após a secagem 

completa do primer, deve esquentar o substrato e a parte de aderência da manta 

com uma sobreposição de 10 cm. 

Essa manta é considerada auto protegida. Possui uma camada de alumínio 

na face superior e uma camada asfáltica na face inferior. Existem versões aderidas 

com asfalto ou com maçarico. É indicada para vedação de telhado, marquise, beiral, 

viga-calha e calhas, ou seja, áreas de pouco tráfego FIBERSALS (2017). 

Sua aplicação é basicamente igual às mantas vistas anteriormente, todos os 

cuidados recomendações devem ser seguidos rigorosamente. 

 

Figura 6. Exemplo de manta Aluminizada. 

 

Fonte:TECHNE (2011) 

 A partir de agora é possível distinguir os tipos de sistemas 

impermeabilizantes, principalmente o de manta asfáltica, quanto aos critérios de sua 

utilização, em qual local são mais indicados e como são aplicados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil atualmente ainda tem população sem água canalizada e sem as 

políticas de saneamento básico, com problemas com relação aos tempos de chuvas, 

pois devido ao grande crescimento desordenado das grandes cidades, o meio 

ambiente vai se asfaltando e com isso os problemas com relação a alagamentos 

crescem na mesma proporção, com isso o uso de piso permeáveis podem auxiliar 

na busca de soluções que visam a redução do problema. 

O presente trabalho deixa claro que o Brasil ainda tem um longo caminho em 

busca da sustentabilidade e que visa o atendimento de toda a nação. É inegável a 

importância dos serviços de saneamento básico, tanto na prevenção de doenças, 

quanto na preservação do meio ambiente e a busca por novas tecnologias que 

visem os cuidados com a sociedade e com o meio ambiente.  

A engenharia nos mostra que assim como em qualquer construção, a escolha 

pelo material que será utilizado, a construção do projeto é de suma importância para 

que os objetivos sejam alcançados. É necessário que se estabeleça um equilíbrio 

entre os aspectos ecológicos, econômicos e sociais, de tal forma que as 

necessidades materiais básicas de cada indivíduo possam ser satisfeitas e que 

tenham consciência de sua coresponsabilidade na preservação dos recursos 

naturais e na prevenção de doenças. 
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