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Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2019. 
 
 

RESUMO 

 

A impermeabilização é uma das partes mais importantes da construção, pois dá 
proteção a estrutura e evita possíveis patologias oriundas de infiltrações de água, 
vapor e até a umidade. Desta forma pode-se garantir maior conforto aos usuários das 
construções e evita retrabalho as construtoras. Algumas áreas necessitam de um 
cuidado a mais na impermeabilização, sendo elas, as caixas d’água; lajes de 
coberturas; baldrames; poços de elevadores, dentre outros. Algumas etapas no 
sistema de impermeabilização devem ser consideradas, sendo a primeira relacionada 
com ações que antecede a impermeabilização, o preparo para regularizar o caimento, 
e também os cuidados com o detalhamento construtivo, já a segunda etapa é o 
processo direto de impermeabilização juntamente com as etapas posteriores. Este 
trabalho abordou o sistema de impermeabilização, passando pelas normas, os tipos 
mais utilizados e as patologias que surgem pela ausência da impermeabilização, ou 
pela forma errada de utilização da mesma. 
 
 

Palavras-chave: Impermeabilidade; Patologias; Sistema De Impermeabilização; 

Impermeabilizantes. 
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ABSTRACT 

Waterproofing is one of the most important parts of the construction, as it protects the 
structure and avoids possible pathologies arising from infiltrations of water, steam and 
even moisture. This way you can guarantee greater comfort to the users of the 
constructions and avoid reworking the builders. If you have some areas that need extra 
care in waterproofing, they are the water tanks; slabs of roofing; baldrames; elevator 
shafts, among others. Some steps in the waterproofing system must be considered, 
the first one related to actions that precede the waterproofing, the preparation to 
regularize the trim, and also the care with the constructive detailing, the second stage 
is the direct process of waterproofing together with the later stages. This work 
approached the waterproofing system, passing through the norms, the most used 
types and the pathologies that arise due to the absence of waterproofing, or the wrong 
way of using it. 
 
 
Key-words: Waterproofing; Pathologies; Waterproofing System; Waterproofing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o passar do tempo e dos avanços tecnológicos o ser humano foi 

aprimorando as técnicas e métodos utilizados no sistema de impermeabilização. A 

fundação do IBI (Instituto Brasileiro de Impermeabilização), em 1975, e a criação do 

Comitê Brasileiro de Isolação Térmica e Impermeabilização (CB-22) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em 1968 foram decisivos nesse contexto. 

A esta é ligada a durabilidade da sua construção, pois tem como finalidade o 

ato de proteger as diversas áreas de um determinado imóvel contra a ação de águas, 

proveniente de lavagens, banho, chuva ou de outras origens criando um isolamento 

na sua estrutura impermeabilização. 

O uso inadequado ou a não existência da impermeabilização pode causar 

prejuízos financeiros, diminuir o tempo de vida de uma edificação e danos à saúde. A 

umidade sobre estruturas prejudica o concreto, as alvenarias e a estrutura. Devido ao 

teor de umidade, podem aparecer fungos, mofo, tornando-se um ambiente insalubre. 

Além do esgotamento emocional e físico dos usuários que sofrem com a má qualidade 

de vida causados pela falta da impermeabilização. 

Sendo considerada ainda uma barreira para a construção civil, a umidade 

precisa ser eliminada, deixando de ser uma preocupação constante da área devido 

seus efeitos negativos providos de uma má impermeabilização. 

Um dos principais problemas e os mais citados em obras da construção civil é 

a má aplicação ou não existência da impermeabilização. Pelo simples motivo de não 

ser identificada visualmente após o término da obra, geralmente a impermeabilização 

é negligenciada não sendo tratada com a necessária importância ou, até mesmo, não 

sendo utilizada. 

O principal objetivo do trabalho foi demonstrar uma visão mais ampla sobre 

Impermeabilização na construção civil, devido sua grande importância frente aos 

inúmeros problemas provocados pela água na edificação. Os objetivos específicos 

foram descrever sobre o sistema de impermeabilização, abordar sobre os tipos de 

impermeabilizantes e abordar sobre as patologias recorrentes pela falta da 

impermeabilização.  

O seguinte trabalho se classificou como uma pesquisa de natureza exploratória, 

que adotou o delineamento definido por Gil (2008) como uma pesquisa bibliográfica, 
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desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros, 

publicações periódicas e artigos científicos, proporcionando maior familiaridade com 

o problema de pesquisa. 

Os principais termos utilizados na busca foram: Impermeabilidade, patologias, 

sistema de impermeabilização, impermeabilizantes. Quanto a temporalidade dos 

materiais, foram escolhidas referências publicadas entre 1999 e 2017, escritas em 

português. 
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2. O SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO  

Conforme o crescimento populacional brasileiro existe uma variedade de 

fabricantes e métodos, que possuem uma ampla diversidade de produtos e soluções 

para atender as necessidades de cada segmento da construção civil. 

Segundo Oliveira (2006), existem algumas etapas neste sistema, sendo a 

primeira relacionada com ações que antecede a impermeabilização, o preparo para 

regularizar o caimento, e também os cuidados com o detalhamento construtivo, já a 

segunda etapa é o processo direto de impermeabilização juntamente com as etapas 

posteriores. 

Para que haja a escolha certa do impermeabilizante, leva-se em conta fatores 

diversos, como movimentação estrutural, existência ou não de trânsito de veículos e 

pessoas, exposição aos fenômenos climáticos, entre outros. O uso de materiais de 

impermeabilização é fracionado de maneira geral em dois grupos: flexíveis e Rígidos 

que estão relacionados às partes benéficas sujeitas ou não, a fissuração, como será 

explicado a seguir. A Figura 1 ilustra a diferença entre eles. 

Figura 1 – Impermeabilização rígida e flexível 

 

Fonte: Vedacit (2009) 
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A NBR 9575 qualifica impermeabilização rígida como o grupo de materiais ou 

produtos que podem ser aplicados nas construções que não são sujeitas a fissuras. 

Esse tipo de impermeabilizante não trabalha juntamente com a estrutura, o que 

acarreta na exclusão de áreas com exposição a elevadas variações de temperaturas 

(ABNT,2003). 

A comercialização dos impermeabilizantes rígidos são através de argamassa 

industrializada, produtos com mais de um componente ou através de aditivos inseridos 

no concreto ou até mesmo na argamassa. Estes produtos se integram na estrutura 

protegida e, com a cura certa exibem uma baixa porosidade e elevada estanqueidade. 

Em geral, as formas mais comuns desses impermeabilizantes são os, cristalizantes, 

argamassa impermeável, cimentos poliméricos, rezina epóxi, argamassa polimérica. 

O impermeabilizante flexível se difere do rígido, pois este é indicado para 

construções que podem apresentar fissuras. Esse tipo pode ser aplicado no local que 

é denominado como pré-fabricados, e podem ser membranas ou mantas. As áreas 

mais afetadas são as coberturas, por estarem expostas com frequência ao sol e a 

chuva. Desta forma mesmo com a utilização da argamassa ou do concreto exige uma 

proteção maior, que pode ser com membranas flexíveis. Abaixo será listado alguns 

tipos de impermeabilizantes flexíveis (VEDACIT, 2006). 

• Membrana de poliuretano; 

• Asfalto moldado a quente; 

• Emulsões e soluções asfálticas; 

• Mantas asfálticas; 

• Membranas moldadas in loco; 

• Manta de PVC, dentre outros. 

A elasticidade do impermeabilizante flexível tem a indicação para estruturas 

que estejam sujeitas a movimentação, a vibração e na mudança de temperatura como 

a dilatação ou a contração. Desta forma, sua utilização mais comum é em lajes, seja 

de térreo ou de cobertura, em áreas molhadas, como os banheiros, cozinhas, áreas 

de serviço, entre outros (VEDACIT, 2006). 
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2.1 Locais para a aplicação de impermeabilizantes 

 

A impermeabilização é uma das partes mais importantes da construção, pois 

dá proteção a estrutura e evita possíveis patologias oriunda de infiltrações de água, 

vapor e até a umidade. Desta forma pode-se garantir maior conforto aos usuários das 

construções e evita retrabalho as construtoras. De acordo com Cunha (1997), este 

autor dispõe de uma lista de áreas que necessitam da impermeabilização, são elas: 

caixas d’água; lajes de coberturas; baldrames; poços de elevadores, dentre outros. 

2.2 Norma para a impermeabilização 

Alguns fatores viabilizaram a conscientização sobre a relevância do sistema de 

impermeabilização evoluído no Brasil, trazendo um suporte de maior conhecimento 

sobre tal comportamento das estruturas e também pelo avanço da tecnologia. 

De acordo com a NBR 15575, conforme construção civil brasileira tem um 

grande avanço quando entra em vigor a nova versão que de acordo com NBR 15.575 

“Edificações habitacionais – Desempenho” no ano de 2013 após um trabalho árduo 

de revisões e discursões. Seu maior foco é atender à necessidade dos usufruidores e 

ao mesmo tempo (ABNT,2013). 

Definir poucos requisitos a serem exercidos pelas edificações, incluindo 

métodos eficaz. Como exemplo, normas determinam que a edificação deve ser 

vedada às fontes de umidades externas que são causadas por lençol freático, 

umidade do solo e água de chuva. 

A norma ainda determina que no caso dos pisos deve-se apresentar a 

estanqueidade do revestimento sem levar em consideração a tipologia do mesmo 

quando entra em contato com a umidade ascendente. Ainda no mesmo texto, sobre 

as áreas molhadas, como, banheiro, cozinha e área de serviço, não podem ter o 

surgimento da umidade (ABNT,2013). 
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Na parte que fala sobre telhados e outros, a norma exige a estanqueidade da 

água da chuva que se faz presente. A norma NBR 15.575 ainda estabelece critérios 

para aceitar as coberturas que são impermeabilizados. É previsto na norma que esses 

sejam colocados em teste em uma lâmina d’água no tempo mínimo de 72 horas 

(ABNT,2013). 

 

2.3 O Custo  

Levando a consideração ao conhecimento extenso de todos os parâmetros 

técnicos as ações químicas e físicas envolvidas em cada processo, é dada a opção 

de escolha ao uso de melhor sistema financeiro e econômico a ser utilizado no 

processo de cada impermeabilização (LERSCH,2003). 

A impermeabilização de uma construção, varia de um determinado custo de 

implantação, conforme se observa nas figuras apresentadas, representa de 1 a 3% 

do custo total de cada obra. O Gráfico 1 a seguir demonstra as porcentagens de cada 

investimento nas construções (LERSCH,2003). 

Gráfico 1 – Porcentagem de investimentos nas edificações 

 

Fonte: Vedacit (2009) 

Quando ocorre uma má execução e ajuste de um trabalho inadequado, 

ocasionam não só a empresa mais também ao cliente um certo desgaste e um custo 

altamente desproporcional ao acordado. Vale lembrar que também existem outros 

materiais complementares sobre a impermeabilização, tais como pisos cerâmicos, 

argamassas (LERSCH,2003). 
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E caso haja alguma falha na execução da impermeabilização, pode resultar na 

perca de todos os materiais complementares, custos que elevam, mais além, do custo 

real no mercado, levando em consideração que não afete a estrutura da construção, 

pois neste caso terá um custo estrutural menor (LERSCH,2003). 

Durante o processo da execução do projeto de sistema de impermeabilização 

obriga-se a ter um controle rigoroso de fiscalização não só pela empresa contratada 

mais também pelo responsável do projeto. Levando em consideração o uso de testes 

de estanqueidade, garantindo a total segurança de todo local e também da área a ser 

tratada (CICHINELLI,2007). 

Visando a possibilidade de ter um menor custo ao executar uma nova 

impermeabilização leva a crer que os problemas patológicos existentes devido à falta 

da impermeabilização, podem acabar se tornando um ambiente com aspecto 

patógeno desagradável e, apresentando marcas, oxidação da armadura, bolores, 

dentre outros. 

Os problemas com a impermeabilização estão ligados também à própria 

evolução dos projetos e ao progresso da construção civil e arquitetura no país. É certo 

de que cada vez mais as áreas tendem a obter a impermeabilização 

(CICHINELLI,2007). 
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3. OS TIPOS DE IMPERMEABILIZANTES 

De acordo com a NBR 9575, os tipos de impermeabilização rígida como o 

conjunto de materiais ou produtos aplicáveis nas partes construtivas não sujeita à 

fissuração. Os impermeabilizantes rígidos não são executados junto com a estrutura, 

o que leva a exclusão de áreas abertas e com grandes modificações de temperatura 

(ABNT,2003). O Quadro 1 ilustra os locais de aplicação para os impermeabilizantes 

rígidos e flexíveis.  

Quadro 1 – Locais de aplicação de impermeabilizantes rígidos e flexíveis 

IMPERMEABILIZANTES 
RÍGIDOS 

Subsolos 

Poços de elevador 

Reservatórios de água enterrados 

Piscinas enterradas 

Galerias de barragens 

Galerias enterradas 

Baldrames 

Muros de arrimo 

  

IMPERMEABILIZANTES 
FLEXÍVEIS 

Terraços 

Lajes maciças, mistas ou pré-fabricadas 

Reservatórios de água superiores 

Piscinas suspensas ou apoiadas 

Varandas 

Espelhos d'água 

Jardins 

Floreiras 

Pisos frios (banheiros, cozinha etc.) 

 

Fonte: Vieira (2005) 

 

Argamassa impermeabilizante tem a finalidade de impermeabilizar, composto 

de aditivos que repelem a água, pó ou líquidos sendo argamassas de areia ou 

cimento. A aplicação do produto deve ser em locais não sujeitos a trincas fissuração, 

no embolso de revestimento de baldrame e paredes e no assentamento de alvenaria 

(ABNT,2003). A Figura 2 ilustra o preparo desta argamassa. 
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Figura 2 – Preparação da argamassa com o aditivo hidrófuga. 

 

Fonte: Vieira (2005) 

 

    Nas Rezinas epóxi o material é impermeável ao vapor e a água, tem a 

finalidade de revestimento com alta resistência química e mecânica. À base da resina 

epóxi, sem adições ou bi componente é indicado para a o sistema de 

impermeabilização tendo a proteção anticorrosiva de metálicas, argamassa e 

estruturas de concreto. A Figura 3 ilustra a aplicação dessa resina (VIEIRA,2005). 

 
Figura 3 – Aplicação resina Epóxi 

 

Fonte: Vieira (2005) 

Os Cristalizantes são materiais químicos provenientes de cimentos aditivados, 

águas e resinas. O uso dos cristalizantes é recomendado em locais que tenha 
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presença constante de água ou de umidade. Esse é o caso de estruturas submersas, 

como as cortinas de subsolo, poço de elevador, tuneis, dentre outros. 

A aplicação do produto é realizada de forma direta sobre a estrutura a será 

impermeabilizada. Ao ter contato com a água de infiltração, age como cicatrizante e 

preenche os poros do concreto. (NAKAMURA,2006). Formando um bloqueio 

impermeável como demonstrado na Figura 4. 

Figura 4 – Aplicação de cristalizantes em forma de pintura 

 

Fonte: Nakamura (2006) 

A manta asfáltica é um dos materiais mais conhecido e também utilizado na 

impermeabilização, seu sistema além de flexível tem fácil aplicação, fazendo com que 

se torne um elemento estruturante central – filamentos de poliéster ou véu de fibra de 

vidro, que conferem ao produto grande resistência mecânica, recoberto em ambas as 

faces por um composto asfáltico (NAKAMURA,2006). 

A aplicação geralmente é indicada quando a área é superior a 50 m², pois sendo 

menor que a mesma as falhas nas emendas se tornam muito maiores, lembrando que 

o acabamento final sobre a manta tem uma grande influência na proteção contra as 

ações climáticas. A figura 5 demonstra a aplicação da manta (NAKAMURA,2006). 
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Figura 5 – Aplicação de manta asfáltica 

 

Fonte: Nakamura (2006) 

 
O asfalto moldado a quente é um sistema tradicional no Brasil, sua utilização 

se deu desde o início da utilização de impermeabilizantes em edificações. Este 

método se baseia na moldagem de uma membrana impermeabilizante através de 

várias camadas intercaladas de asfalto com o uso de telas ou mantas estruturantes 

(ARANTES,2007). 

É recomendável para áreas de dimensões menores e lajes de tamanho médio 

ou com diversos recortes. Sua aplicação não é muito produtiva, desta forma é indicado 

seu uso em reservatórios, lajes de cobertura, terraços, tanques, dentre outros. A 

Figura 6 ilustra esse tipo de impermeabilizante (ARANTES,2007). 

 

Figura 6 – Asfalto moldado a quente 

 

Fonte: Arantes (2007) 
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De acordo com Arantes (2007), a membrana asfáltica é um sistema formado 

pela aplicação de várias camadas de asfalto polimérico seja em emulsão ou solução. 

Esse sistema é contínuo e não tem emendas. O sistema flexível por membrana é 

caracterizado pela aplicação de impermeabilizantes flexíveis, isso o difere das 

argamassas que estão no grupo de impermeabilizantes rígidos. A Figura 7 ilustra esse 

tipo de impermeabilizante. 

 
Figura 7 – Membrana Asfáltica 

 

Fonte: Arantes (2007) 

Vistos alguns dos tipos de impermeabilizantes que podem ser utilizados, tanto 

os rígidos como flexíveis, pode-se fazer a análise de qual usar de acordo com a obra 

e a função. Para ser considerado uma vantagem o uso dos impermeabilizantes se faz 

necessário o uso correto do mesmo e por completo, além de escolher o produto de 

acordo com a demanda da situação (SALGADO,2009). 

De acordo com Salgado (2009), não se tem meia impermeabilização, ou é 

executada de forma correta ou não pode ser considerada. O número de 

impermeabilizantes vem aumentando com o passar do tempo e isso proporciona mais 

alternativas para melhorar as soluções para cada tipo específico das obras civis. Além 

de proporcionar a ausência das infiltrações nas paredes e até mesmo nas estruturas 

a impermeabilização realizada de forma correta traz segurança aos 

empreendimentos. 
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Os materiais inadequados são integrantes nos problemas de 

impermeabilização, quando se tem a definição em fase de projeto dos materiais, deve-

se controlar a aquisição dos mesmos, com o objetivo de assegurar e das garantias de 

especificações, para que não haja rejeição desse material a ser utilizado.  Os materiais 

precisam estar com a caracterização e conformidade prevista em norma. E com isso 

ser usado nas obras os melhores materiais com a mão de obra adequada para este 

(SALGADO,2009). 
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4. PATOLOGIAS RECORRENTES PELA AUSÊNCIA DA 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

Patologia é o termo usado na medicina, esse é o ramo que estuda as doenças 

no corpo humano. Já na construção civil, a patologia é o ramo de estudo dos defeitos 

que as construções apresentam, e são parecidas com as do corpo humano, tendo a 

patologia, a causa e o tratamento adequado (HELENE e FIGUEIREDO, 2003). 

As patologias na construção civil por consequência podem afetar a estrutura, 

paredes, as lajes, entre outros. De acordo com Helene e Figueiredo (2003), as 

manifestações patológicas são consequência do processo de degradação dos 

edifícios, e estuda as causas de tal patologia e suas manifestações e tratamento. 

A maioria dos problemas das patologias nas edificações estão ligados as falhas 

no processo de execução dos projetos. A fase de início do projeto é uma 

responsabilidade atribuída a engenharia e condiz com cerca de 40% as manifestações 

patológicas, como demonstra o Gráfico 2 abaixo (HELENE e FIGUEIREDO, 2003). 

Gráfico 2 – Origem das patologias oriundas da falta de impermeabilização 

 

Fonte: Helene e Figueiredo, (2003) 

 

De acordo com Cruz (2003), lista algumas das falhas mais recorrentes na 

impermeabilização, como, furo nas mantas metálicas causados pelo uso de sapatos 

errados, as rodas do carrinho de mão, materiais pontiagudos, peso em excesso por 

entulhos, equipamentos, dentre ouros.  

Foi realizada uma pesquisa pelo Sindicado de Habitação do RJ, realizada em 

58 edifícios de 8 construtoras, e uma pesquisa realizada com os moradores em 

relação as patologias das construções, e problemas relacionados a 

impermeabilização vem em terceiro lugar. Em contra partida em primeiro vem a 
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hidráulica e em segundo vem as tricas que podem ser provenientes da 

impermeabilização CRUZ (2003). O Gráfico 3 ilustra essas porcentagens. 

Gráfico 3 – Patologias mais recorrentes segundo pesquisa no Rio de Janeiro 

 

Fonte: Cruz (2003)  

 

Nas circunstâncias da impermeabilização dos edifícios, algumas manifestações 

de acordo com Cruz (2003) mais comuns são, as goteiras, as manchas, o mofo, 

ferrugem, eflorescências e as criptoflorescências. São destacados pelo autor as 

fissuras que também são oriundas da umidade que é causada pela falta de 

impermeabilização ou sua aplicação errada. 

As goteiras e as machas são umas das patologias pelo problema da 

impermeabilização. Quando a água ultrapassa um obstáculo, pode acontecer de ficar 

acumulada e causar manchas ou de acordo com a quantidade de água que infiltra, e 

isso pode deixar o material com gotas ou até jorra a água. A Figura 8 ilustra essas 

manchas por umidade CRUZ (2003). 

Figura 8 – Manchas de umidade na laje 

 

Fonte: Cruz (2003)    
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O mofo e o bolor são fungos vegetais e o mesmo tem raízes que penetram na 

madeira e soltam enzimas, que prejudicam a alvenaria, pois elas se aderem e causam 

danos, deixando a superfície escura e estragando a parede com o tempo CRUZ 

(2003). A Figura 9 ilustra esse acontecimento. 

Figura 9 – Manchas de bolor e mofo em paredes 

 

Fonte: Cruz (2003)    

 

A ferrugem é o nome que se dá quando o aço oxida, esta é um sal que tem 

pouca aderência e aparência ruim que tem o volume mais elevado comparado ao 

material de origem. A umidade é o estopim para começar a ferrugem, por isso, é 

importante a utilização de concreto impermeável para que não ocorra contato da água 

com a armadura, pois, além de destruir o ferro tem a expansão que é resultado da 

ferrugem que faz com que o concreto se rompa (BAUER, 2008). A Figura 10 

demonstra a ferrugem aparente no aço do concreto. 

Figura 10 – Corrosão por ferrugem em pilar 

 

Fonte: Cruz (2003)    
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A eflorescência é consequência de depósitos salinos como os sais alcalinos 

como os sódios e potássio e os alcalinos-terrosos como o cálcio e magnésio na 

superfície das alvenarias, que vem da migração dos sais solúveis que estão presentes 

nos materiais ou nos componentes da alvenaria. A Figura 11 ilustra essas 

eflorescências (BAUER, 2008). 

Figura 11 – Eflorescência 

 

Fonte: Bauer, (2008) 

 

A criptoflorescências são formadas pelos sais que são encontrados na 

eflorescência, a diferença é que a criptoflorescências tem grandes cristais e a 

formação é no interior da parede ou na estrutura. A Figura 12 demonstra a 

criptoflorescências na alvenaria (BAUER, 2008). 

Figura 12 – Criptoflorescências em alvenaria 

 

Fonte: Bauer, (2008) 
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O sulfato tem a maior responsabilidade por formar as criptoflorescências isso 

se dá por sua propriedade expansiva. E essa patologia traz o aparecimento de 

rachaduras nas alvenarias, a decomposição dos materiais e acarreta também no 

desplacamento do embolso das paredes (BAUER, 2008). 

Diversas falhas podem acontecer em uma obra, ocasionada por falhas no 

projeto, na sua concepção, e pode ser originada durante o estudo preliminar, na 

elaboração do anteprojeto, ou até mesmo no projeto em sua execução e por uma 

execução errada do serviço por meio do colaborador (BAUER, 2008). 

 Em detrimento dessas falhas pode levar o encarecimento da construção, 

transtornos com a utilização da obra e a sérios problemas patológicos nesta etapa de 

projeto, e depois da obra entregue pode causar ainda mais transtornos aos 

compradores dos imóveis (SOUZA; RIPPER;1998). 

Os erros são basicamente atrelados ao processo de produção, que acaba 

sendo muito prejudicado, por diversas vezes refletir os problemas socioeconômicos, 

que acarretam a baixa qualidade técnica dos trabalhadores com menos qualificação. 

A falta de fiscalização continua e eficiente e um péssimo comando das equipes, levam 

as falhas graves (SOUZA; RIPPER;1998). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho demonstrou através desta pesquisa, os problemas que 

uma má impermeabilização ou até mesmo a ausência dela podem causar em uma 

obra. Foi demonstrado alguns dos tipos de impermeabilizantes e suas aplicações e as 

patologias que podem aparecer pelo fato dos impermeabilizantes serem aplicados de 

forma errada. 

Na década de 90 surgiu o Código de Defesa do Consumidor (CDC), resultando 

numa maior adoção de práticas relacionada a qualidade, desempenho e certificados 

de conformidade, dando parâmetros legais para demandas exigentes neste setor. 

Assim os maiores prejudicados com a falta ou até mesmo a ausência de 

impermeabilização que são os donos dos empreendimentos tem respaldo jurídico 

para acionar a construtora na justiça. 

É impreterível aprofundar-se neste campo de conhecimento, para tal, faz-se 

necessária a disponibilização de conteúdo abordando este tema tecnicamente, de 

forma objetiva e clara. Como sugestão quanto à trabalhos futuros, sugere-se abordar 

a impermeabilização como um componente separado no projeto como se tem para os 

projetos estruturais. Pois, desta forma contribuirá para uma eficiente execução e 

redução ou até mesmo a ausência de erros relacionados a impermeabilização. 
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