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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar procedimentos para a execução de 

impermeabilização em lajes de cobertura com sistema flexível de manta asfáltica. Afim de 

expor a importância da impermeabilização à construção e à qualidade dos usuários, as 

infiltrações são abordadas assim como as patologias consequentes do insucesso desta área da 

construção civil. Na busca pela estanqueidade todo o processo impermeabilizante é 

discriminado através de suas etapas. Os projetos são considerados como etapa imprescindível, 

assim como os especialistas, a mão de obra e a fiscalização. Ainda para garantir o melhor 

desempenho na aplicação do sistema flexível de manta asfáltica em lajes de cobertura o 

processo é abordado desde o recebimento até fase final da obra com a proteção mecânica. A 

metodologia consistiu em acompanhar três obras de impermeabilização e através do 

referencial teórico analisar o processo impermeabilizante. Nas obras avaliadas foram 

detectadas diferentes deficiências das quais poderiam ser prevenidas com o suporte de 

projetos e memoriais descritivos e quantitativos. 

Palavras-chave: impermeabilização, manta asfáltica, lajes de cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to identify procedures for implementing waterproofing slabs coverage 

with flexible system of asphalt blanket. In order to expose the importance of sealing the 

building and the quality of users, the infiltrations are addressed as well 

as diseases resulting from the failure of this area of construction. In the search 

for waterproof sealing the entire process is discriminated through its stages. The projects 

are considered essential step, as well as experts, labor and supervision. Also to ensure the best 

performance in the implementation of flexible slabs of asphalt blanket coverage in the 

process is approached from the beginning to the final phase of the work with mechanical 

protection. The methodology consisted in following three works of sealing and through 

theoretical, analyze the waterproofing process. In the 

works assessed different deficiencies were detected which could be prevented with 

the support of projects and memorials descriptive and quantitative. 

Keywords: waterproofing, asphalt blanket and covering slabs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A infiltração é uma grande vilã das construções. Uma das principais causas das 

patologias em edificações, as infiltrações podem ocorrer devido a aspectos que podem ser 

previstos dentro da excelência construtiva que abrangem aspectos que vão dos projetos a 

manutenções. 

Cada fase é determinante para prevenir as patologias. No projeto arquitetônico pode-se 

avaliar a volumetria e o posicionamento geográfico afim de adequá-lo com as devidas 

proteções para as intempéries que a edificação esta sujeita, detalhá-las corretamente e 

supervisionar a mão de obra na execução. 

Ainda nos projetos são previstas as áreas que devem receber proteções com materiais 

impermeabilizantes que garantem a estanqueidade.  Estes materiais devem respeitar alguns 

requisitos para certificar a longevidade da edificação, tais como a capacidade de resistir à 

passagem da água e do vapor e, por estarem sujeitos às variações de temperaturas, devem ser 

resilientes, ou seja, devem ter a capacidade de deformar e voltar ao estado inicial. Além da 

escolha correta de materiais, os projetos quando compatibilizados e a obra executada 

conforme projeto executivo de impermeabilização e suas especificações promovem a 

prevenção às patologias provocadas pela falta de proteção à umidade. 

Este trabalho apresenta a abordagem do processo de impermeabilização com sistema 

flexível de manta asfáltica como forma de prevenção a infiltrações em lajes de cobertura. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo geral 

 

Identificar procedimentos para a execução de impermeabilização em laje de cobertura 

com sistema flexível de manta asfáltica. 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

Analisar as infiltrações e suas possíveis consequências nas edificações. 

Analisar o processo de impermeabilização através dos projetos e suas 

compatibilizações necessárias e abordar os sistemas de impermeabilização com relevância ao 

sistema flexível de manta asfáltica. 



15 
 

Analisar a laje de cobertura, suas patologias e a execução da impermeabilização com o 

sistema flexível de manta asfáltica. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Os fatores que contribuem para a degradação das construções são diversos e, de modo 

geral, pode-se considerar que a falta de impermeabilização e de cuidados com a estanqueidade 

são causas predominantes das patologias nas edificações. Rocha (1995 apud Souza, 1997) 

afirma que os técnicos envolvidos nesta área avaliam que mais de 50% dos problemas em 

edificações têm a impermeabilização como ponto de partida, ainda que essa etapa na 

construção envolva apenas 2% a 3% do custo total de uma edificação. 

As patologias (figuras 1 e 2) decorrentes da umidade segundo Yazigi (2006) são 

manchas de umidade, corrosão, bolor, algas, liquens, eflorecências, deslocamento de 

revestimentos, dentre outros.  

 

  
Figura 1: Patologias decorrente da umidade.             Figura 2: Patologias decorrentes da umidade. 
Fonte: Imperflex, 2012.            Fonte: Imperflex, 2012. 
 

A presença de água pode causar degradação dos materiais e as consequências 

decorrentes das falhas nos sistemas de impermeabilização podem interferir desde a 

durabilidade do edifício à qualidade de vida do proprietário. Vicentini (1997) discrimina estas 

consequências como: danos à construção – desgaste da construção; danos à estrutura; danos 

funcionais com a impossibilidade de uso, parcial ou total do imóvel ou dificuldade em sua 

utilização; danos à saúde – o ambiente insalubre devido à umidade desenvolve doenças 

bronco-respiratórias, reumáticas, alérgicas, etc.; danos aos bens interno do imóvel, descrédito 

ao segmento da impermeabilização, desgastes entre cliente final/construtora/aplicadores, 

ações na justiça, além dos grandes gastos para reparos totais e desvalorização do imóvel. 
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As infiltrações podem ocorrer devido a aspectos que podem ser previstos dentro da 

excelência construtiva, dentre eles os projetos de impermeabilização e sua compatibilização 

com demais projetos tais como arquitetônico, estrutural e de instalações, a qualificação da 

mão de obra e sua execução, pois cada fase é determinante para prevenir a patologia. 

Ischakewitsch (1995) propõe que deve ocorrer a participação do projetista de 

impermeabilização no projeto da obra quando o arquiteto inicia o estudo preliminar da 

edificação, pois as diversas opções e possibilidades sugeridas poderão ser fundamentais para a 

solução mais racional, econômica e segura da obra. 

A estanqueidade pode ser garantida com os detalhamentos de projeto devidamente 

especificados que além de indicar a maneira de executar, determina também a escolha dos 

materiais impermeabilizantes propícios para a área que irá receber a proteção. A escolha 

correta é um critério de grande importância para o prolongamento da vida útil da edificação e 

do meio ambiente, pois o material devidamente escolhido agrega qualidade à construção e 

contribui com menores reparos.  

Outro fator que contribui para a qualidade da edificação é a deficiência na mão de obra 

especializada. Segundo Picchi (1986) pode-se considerar que a impermeabilização pertence a 

uma área de serviço especializado dentro da construção civil, pois os detalhes assumem um 

papel importante e as falhas, mesmo que localizadas, podem comprometer todo o serviço. A 

falta de previsão dos detalhes necessários e as improvisações também são responsáveis por 

um grande número de falhas. 

O presente trabalho, através da abordagem da execução da impermeabilização de laje 

de cobertura com sistema flexível de manta asfáltica e na busca pela estanqueidade, analisará 

as infiltrações e as possibilidades de saná-las com procedimentos corretos desde os projetos, 

os sistemas e o processo de impermeabilização. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

O trabalho será baseado em uma revisão bibliográfica sobre a consequência da 

umidade à edificação e a importância das impermeabilizações à longevidade e qualidade das 

edificações.  

A pesquisa dará ênfase ao processo de impermeabilização e englobará os projetos e 

suas compatibilizações, os sistemas impermeabilizantes e a execução do sistema flexível de 

manta asfáltica em laje de cobertura. 
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 A análise da execução do processo de impermeabilização com sistema flexível de 

manta asfáltica em laje de cobertura será feita através do acompanhamento de 3 obras e, com 

base na revisão bibliográfica, serão feitas considerações. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A Seção 1 apresentará a Introdução composta pelo texto de conceituação e 

caracterização do tema; objetivos; justificativa; e metodologia. 

A Seção 2 abordará as formas de acesso da umidade à construção e suas 

conseqüências. 

A Seção 3 apresentará a impermeabilização, os projetos e suas compatibilizações, os 

materiais impermeabilizantes, porém com maior especificidade ao sistema flexível de manta 

asfáltica. Nesta seção também será abordado os especialistas, a mão-de-obra e a fiscalização 

da impermeabilização.  

A Seção 4 abordará a execução da impermeabilização de laje de cobertura com o 

sistema flexível de manta asfáltica. Nesta seção também será analisado a execução das fases 

do processo impermeabilizante através do acompanhamento de 3 obras. 

A Seção 5 apresentará as considerações finais do trabalho e indicará sugestões para 

pesquisas futuras. 
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2 INFILTRAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS NAS EDIFICAÇÕES 

 

Com a evolução de estudos relacionados à longevidade das edificações, a relação da 

umidade com os materiais de construção ganhou maior relevância e começou a ser analisada. 

Segundo Verçoza (1985) as umidades podem ser provindas do solo, da atmosfera ou da 

própria construção. Yazigi (2006) destaca que os mecanismos que podem gerar umidade são 

relacionados com a absorção de água, tais como a absorção capilar, infiltração ou fluxo 

superficial e, absorção higroscópica de água e condensação capilar.  

A seguir estes tipos de infiltrações serão apresentados conforme descritos pelos 

autores acima citados, Verçoza (1985) e Yazigi (2006).  

 

2.1 UMIDADES PROVINDAS DO SOLO 

  

Também denominada como absorção capilar de água, esta ocorre devido à umidade 

que o solo possui, independente do tipo do solo, quando em contato com uma estrutura 

porosa, a água sobe por capilaridade até encontrar equilíbrio, pela razão desta umidade, em 

muitos casos, ter a pressão suficiente para ultrapassar a tensão superficial da água. Este é o 

mecanismo típico de umidade ascendente e pode ser combatido com a impermeabilização 

horizontal. 

 
Figura 3: Umidade ascendente. 
Fonte: Thomaz, 2009. 
 

2.2 UMIDADES PROVINDAS DA ATMOSFERA 

 

Estas se manifestam em duas formas, infiltração das águas de chuva e condensações. 

As infiltrações das águas de chuva penetram nas edificações por pressão hidrostática, 
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seja por goteiras em telhados e calhas ou por má vedação de esquadrias ou por percolação 

devido à falta de impermeabilização em paredes ou terraços.  

As condensações ocorrem, geralmente, em edificações com superfícies com 

temperatura mais baixas que a do ambiente. As paredes permanecem bastante frias e devido à 

falta de ventilação, e também ao considerar a produção de vapor nos ambientes (banho, 

cozimento, respiração, etc.), com facilidade ocorre o fenômeno de condensação superficial 

sobre as paredes, tetos e pisos. 

 
Figura 4: Condensação do Vapor.  
Fonte: Thomaz, 2009. 
 

2.3 UMIDADES PROVINDAS DA PRÓPRIA CONSTRUÇÃO 

 

As umidades também podem ter precedentes do material utilizado na edificação pelo 

fato de alguns possuírem quantidade considerável de água. O teor de umidade adquirido pela 

edificação durante a construção depende do sistema construtivo e de materiais utilizados, 

além do período e velocidade de execução da obra. 

 Reservatórios e canalizações com deficiência na impermeabilização também podem 

gerar umidade e conseqüências as edificações. 

 

2.4 ÁGUA DE INFILTRAÇÃO OU DE FLUXO SUPERFICIAL 

 

Ocorre pela absorção da água pelo material de construção através de seus poros 

quando em contato com o terreno e por não possuir o sistema de impermeabilização 

adequado. Neste caso, a solução é realizar a impermeabilização vertical e, se necessário, 

drenagem. 
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2.5 ABSORÇÃO HIGROSCÓPICA DE ÁGUA E CONDENSAÇÃO CAPILAR 

 

A água é absorvida de forma gasosa em ambos os casos. O mecanismo de absorção 

higroscópica é desencadeado pelo ar, pelo grau e tipo de salinização e a água pode ser 

absorvida na forma higroscópica até alcançar a umidade de saturação. Este tipo de absorção 

possui desempenho especial nas partes da edificação que se apresentam salinizadas por 

umidade ascendente. Na condensação capilar, ocorre condensação abaixo do ponto de 

orvalho, ou seja, ocorre a diminuição da pressão de vapor de saturação da água. 

 

As conseqüências das infiltrações nas edificações são visíveis e além dos prejuízos à 

edificação, também provocam desconforto aos usuários. A ausência ou a inadequada 

impermeabilização pode causar danos que segundo Verçoza (1985) podem ser descritos da 

seguinte forma: 

 

2.6  GOTEIRAS E MANCHAS 

 

 São defeitos mais comuns das infiltrações. Ao atravessar uma superfície, dependendo 

da quantidade, pode causar do outro lado manchas ou goteiras. Qualquer material de 

construção deteriora com umidade permanente e conseqüentemente desvaloriza a edificação. 

 

2.7 MOFO E BOLOR  

 

São fungos vegetais que precisam de ar e água para se proliferarem, portanto são 

decorrentes da umidade. A eliminação depende, além da impermeabilização, da ventilação, 

sendo possível manter as superfícies secas e sem possibilidade de aparecer esporos (sementes) 

destes fungos vegetais. 
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Figura 5: Fungos.  
Fonte: Thomaz, 2009. 

 

2.8 FERRUGEM  

 

É a denominação que a oxidação, transformação lenta de um metal em seus óxidos, 

possui no caso do ferro e aço. 

O processo de formação da ferrugem é complexo e não será abordado neste trabalho, 

porém é de grande relevância o conhecimento de que é a umidade que propicia as condições 

favoráveis para o aparecimento da ferrugem.  

A umidade quando em contato com a armadura de alguma estrutura de concreto, 

facilmente acarreta a ferrugem, que, conseqüentemente, pelo seu aumento de volume, estoura 

o recobrimento do concreto armado. 

Quando o concreto possui substâncias que se tornam oxidantes ao contato com a água 

é ainda mais grave, pois tem o potencial de corroer as armaduras rapidamente, como é o caso 

do cloreto de cálcio, muito utilizado como aditivo acelerador de pega do concreto, ao contato 

com a água pode originar o ácido clorídrico.  
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Figura 6: Ferrugem.  
Fonte: Thomaz, 2009.  

 

2.9 EFLORESCÊNCIAS 

 

 As formações de sais nas superfícies ocorrem quando a água atravessa uma área que 

contem sais solúveis, dos quais podem estar em tijolos, cimento, areia, concreto, argamassa, 

etc, dissolvendo-se na água eles são trazidos por ela própria a superfície, onde a água evapora 

e os sais se depositam. 

A má aparência, manchas, descolamento ou descoloramento da pintura são as 

consequências das eflorescências que conforme o volume chegam a formar estalactites. 

Quando se situam entre os tijolos e o reboco, podem ocasionar o descolamento. Ainda 

neste caso formam um plano capilar, por onde a umidade sobe e aumenta a força de repulsão 

ao reboco. 

 Para o desaparecimento das eflorescências é necessário a eliminação da penetração de 

água.  

 

     
Figura 7: Eflorescências.         Figura 8: Eflorescências.  
Fonte: Thomaz, 2009.         Fonte: Thomaz, 2009. 
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2.10 CRIPTOFLORESCENCIAS 

 

 Também são formações salinas com mesma causa e mecanismo das eflorescências, 

porém nas criptoflorescências os sais formam grandes cristais que se fixam no interior da 

própria parede ou estrutura. Com o crescimento podem formar rachaduras e até a queda da 

parede. Mesmo que a pressão seja pequena, as criptoflorescências fazem desagregar os 

materiais, principalmente na camada superficial. 

 

Em análise aos danos acima causados pela água verifica-se que estas anomalias 

deterioram os materiais e conseqüentemente a edificação, portanto somente a estanqueidade 

oferecida pelo processo de impermeabilização garante a longevidade.  
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3 IMPERMEABILIZAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Desde o princípio o homem vem evoluindo as técnicas construtivas ao longo do tempo 

através de suas necessidades. A busca pela estanqueidade é conhecida segundo Pirondi (1988) 

desde a arca de Noé quando ele a impermeabilizou com óleos e betumes. Nas muralhas da 

China foi utilizado o betume natural como proteção e as pirâmides, os sarcófagos e até as 

múmias utilizaram impermeabilizações diversas. 

 

Impermeabilização é o conjunto de operações e técnicas 

construtivas (serviços), composto por uma ou mais camadas, 

que tem por finalidade proteger as construções contra a ação 

deletéria de fluidos, de vapores e da umidade. (NBR 9575 – 

Impermeabilização – Seleção e projeto, 2010). 

 

A impermeabilização se apresenta como uma barreira física e química para agentes 

patológicos, porém a escolha do sistema de impermeabilização também deve levar em 

consideração as condições locais, superfícies a impermeabilizar e sua utilização, durabilidade 

pretendida e a qualidade da mão de obra disponível, dentre vários outros requisitos. 

A fiscalização dos serviços de impermeabilização tem extrema importância para a 

garantia da excelência construtiva. Segundo Verçoza (2006) é indispensável o conhecimento 

das normas técnicas e roteiros podem facilitar o procedimento. Para o desempenho da 

impermeabilização além dos materiais ou sistemas utilizados, os cuidados também devem ser 

tomados em todas as fases da execução. 

A impermeabilização pode será abordada pelos suas etapas, tais como: os projetos de 

impermeabilização, os sistemas de impermeabilização, mão de obra e a fiscalização da obra. 

 

3.1 PROJETOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO  

 

Segundo Norma Brasileira NBR 9575:2010 Impermeabilização – Seleção e projeto, o 

projeto de impermeabilização visa orientar a produção da impermeabilização através de um 

conjunto de informações gráficas e descritivas com definições de características de todos os 

sistemas de impermeabilização empregados na edificação. São três etapas que constituem este 

projeto: 
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3.1.1 Estudo Preliminar 

 

Através de informações legais, técnicas e de custos, nesta etapa os dados analíticos 

possuem o objetivo de determinar e quantificar as áreas a serem impermeabilizadas dentro das 

exigências de desempenho em relação à estanqueidade e à durabilidade. 

 

3.1.2 Projeto Básico de Impermeabilização 

 

Nesta etapa são definidas as soluções de impermeabilização a serem adotadas na 

edificação através de um conjunto de informações gráficas e descritivas. Recomenda-se ser 

feito durante a fase de coordenação geral das atividades de projeto. 

 

3.1.3 Projeto Executivo de Impermeabilização 

 

As informações gráficas e descritivas de todos os sistemas de impermeabilização a 

serem empregados na edificação são detalhadas e especificadas. É recomendado que seja feito 

concomitantemente com os demais projetos executivos. 

Conforme recomendações da Norma Brasileira NBR 9575:2010 Impermeabilização – 

Seleção e projeto, os projetos básico e executivo de impermeabilização, pelas suas 

características, devem ser realizados simultaneamente a outros projetos da edificação. A 

interface do projeto de impermeabilização com os demais projetos tais como; arquitetônico, 

estrutural, instalações elétricas e hidráulicas, ar condicionado, paisagismo, dentro outros, 

possibilita a identificação de interferências e conseqüentemente a prevenção de patologias. 

Segundo Cruz (2003) além do projeto de impermeabilização ser desenvolvido de 

forma conjunta com o projeto geral e os projetos setoriais, é necessário que o projeto seja 

constituído de acordo com os memoriais descritivos e justificativos. 

Um bom projeto executivo, segundo Faria (2012) deve conter plantas com a 

localização das impermeabilizações e identificação dos sistemas a utilizar.  Deve conter 

desenhos de detalhes técnicos genéricos e específicos necessários à execução dos sistemas. 

Memorial descritivo de materiais e do procedimento deve acompanhar as plantas, assim como 

as planilhas com os quantitativos de materiais e de serviço.  

Para o melhor desempenho destes projetos, as informações gráficas e descritivas 

devem ter a compreensão daqueles que executarão a obra com acompanhamento técnico e 

orientações sobre os procedimentos de execução.  
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3.1.4 Compatibilização do projeto de impermeabilização 

 

A compatibilização garante melhor desempenho do sistema, evita danos e custos com 

ajustes posteriores.  

Segundo Thomaz (1999) a falta de compatibilidade entre projetos ou falha nestes são 

causas frequentes de problemas na impermeabilização, tais como: 

Projeto de arquitetura: Projeto de paredes ou elementos com muitos recortes em áreas 

a serem impermeabilizadas, caimentos insuficientes, falta de previsão dos embutimentos 

verticais da camada de impermeabilização em paredes, platibandas muito longas com a 

possibilidade desta estrutura fissurar e provocar rasgamento no sistema de impermeabilização, 

etc; 

Projeto de estrutura: Diferença de cota insuficiente entre a estrutura principal e a 

estrutura de terraços, inserção de junta de movimentação entre estrutura do edifício e estrutura 

do subsolo na periferia do prédio, dentre outro; 

Projeto de instalações: Tubulações e eletrodutos dispostos sobre a laje de cobertura, 

sem espaço suficiente para o processo de impermeabilização, subdimensionamento do número 

de ralos e/ou do diâmetro dos condutores, etc. 

Para evitar as falhas acima citadas, a compatibilização dos projetos deve ser realizada 

ainda nos projetos preliminares. Porcello (2000) denomina a coordenação dos projetos como 

modelo integrado (figura 9) com a possibilidade de desenvolvimento simultâneo dos projetos. 

Os conhecimentos técnicos de cada equipe se integram já no projeto arquitetônico como uma 

atividade preliminar de projeto específico de cada especialista. Sendo assim, os profissionais 

se envolvem no projeto em duas fases, a primeira, acima citada, durante o projeto 

arquitetônico e a segunda enquanto desenvolvem o seu projeto específico.  
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Figura 9: Modelo integrado.  
Fonte: Porcello, 2000. 
 

 Abaixo um quadro com as informações que devem ser levantadas durante o 

anteprojeto segundo Melhado et al. (1996 apud Bernhoeft e Melhado, 2010). 

 

ANTEPROJETO INFORMAÇÕES A SEREM OBTIDAS 

Anteprojeto de 
arquitetura 

 Desníveis entre ambientes no nível do piso acabado; 

 Especificações dos revestimentos de piso a serem empregados nas 
áreas impermeabilizadas; 

 Posição dos ralos; 

 Existência de caimentos; 

 Detalhes de soleiras, rebaixos, degraus; 

 Especificações do tipo e fixação das esquadrias de portas de correr. 
Anteprojeto de 

estruturas 
 Espessuras das lajes; 

 Desníveis previstos nas lajes; 

 Posicionamentos dos pilares. 
Anteprojeto de 

sistemas prediais 
 Tipo, posição e diâmetro das tubulações passantes pela laje, dos 

ralos existentes nas áreas internas e das tubulações de gás embutidas 
no contrapiso/ regularização; 

 Posicionamento de eletrodutos passantes pela laje e ao nível do 
rodapé. 

Quadro 1: Informações para a elaboração de anteprojeto de impermeabilização de pisos. Melhado et al. (1996) 
APUD Bernhoeft e Melhado (2010)  

 

Ainda ao considerar as informações dos demais projetos, Porcello (2003) recomenda 

analisar o projeto estrutural, pois há possibilidade de obter conhecimentos como o tipo de 

estrutura, o estádio de cálculo (limitação de fissuras), a finalidade da estrutura, as 

deformações previstas para a escolha apropriada do sistema.  
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Quanto ao projeto executivo de impermeabilização, este deve atender detalhes 

construtivos simultaneamente com projetos complementares de acordo com a norma ABNT 

9575:2010 – Impermeabilização - Seleção e projeto, para evitar problemas. Seguem 

especificações para o projeto de instalações.  

No projeto hidráulico os coletores devem ser especificados com diâmetro que garanta 

a manutenção da seção nominal dos tubos com diâmetro nominal mínimo de 75 mm. 

Recomenda-se a fixação rígida dos coletores à estrutura. Este processo também deve ser 

aplicado aos coletores que atravessam vigas invertidas. 

 
Figura 10: Representação gráfica de passagem de tubulação em viga invertida.  
Fonte: Cruz, 2003. 

 

Nos projetos hidráulicos, elétricos e de gás e outras instalações que passam 

paralelamente sobre a laje devem ser executadas sobre a impermeabilização e nunca sob a 

mesma. Quando aparentes, estas tubulações devem ser projetadas no mínimo a 10 cm acima 

do nível acabado. 

Proteção adequada deve ser prevista em tubulações embutidas na alvenaria para a 

fixação da impermeabilização. 

A existência de tubulações de água quente ou sistema de aquecimento de piso exige 

isolação térmica adequada para execução da impermeabilização. 
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Ainda considerando os projetos de instalações, segundo IBI (1995), as tubulações 

devem estar afastadas de paredes, platibandas, juntas de dilatação e entre si, no mínimo 15 

cm. 

 
Figura 11: Instalações com pouco espaçamento entre elas. 
Fonte: Viapol, 2012. 

 

Já os ralos, segundo Porcello (1997 apud Cruz, 2003), devem ser afastados no mínimo 

10 cm de superfícies verticais, de forma a permitir o arredondamento dos cantos junto aos 

rodapés. Para facilitar a execução de reforços e arremates da impermeabilização, os conjuntos 

de tubulações devem estar suficientemente afastados entre si e também deve ser previstos os 

pontos de instalação de pára-raios, antenas e outras instalações equivalentes. As caixas de 

inspeção, caixas de passagem e tomadas devem ser projetadas acima da impermeabilização e 

dispostas de forma a evitar a penetração em seu interior. 

Quando a existência de jardineiras, segundo Thomaz (1999) é recomendado a 

especificação de mantas anti-raiz, com a impermeabilização ultrapassando no mínimo 20 cm 

da altura prevista para a terra. 

 

3.2 SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

  Apesar de Picchi (1986) classificar os sistemas de impermeabilização quanto à 

flexibilidade, à existência de especificação brasileira, à solicitação imposta pela água, ao 

método de execução, à existência de armadura, ao número de camadas aplicadas no canteiro, 

à aderência ao suporte, à existência de proteção, ao material e ao método de execução e 

materiais e, estes sistemas serem abordados e classificados pela norma NBR 9575 (2010) 

segundo o material constituinte principal da camada impermeável, tais como cimentícios, 
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asfálticos e poliméricos, neste trabalho optou-se em expor a proposta a seguir devido a maior 

complexidade.  

 Em trabalho teórico e acadêmico, Dinis (1997) apresenta uma didática para a obtenção 

da identificação das possibilidades de aplicação de cada sistema impermeabilizante com 

maior rapidez, e segundo suas similaridades, agrupá-los e identificá-los. Segue abaixo a 

proposta do autor para a descrição do desempenho de sistemas impermeabilizantes 

classificados segundo a aderência ao substrato e características físico-mecânicas das películas 

impermeabilizantes: 

 

3.2.1. Estrutural fortemente aderido 

 

 Sistema aplicado diretamente sobre a superfície do concreto. Possui a característica de 

ser fortemente aderido e, consequentemente, participam da resistência do elemento estrutural 

do concreto, pois são neste sistema que se desenvolvem fortes tensões resistentes à tração. 

Portanto contribui na eliminação das fissuras decorrentes da distensão das fibras tracionadas 

da estrutura no qual promove alongamento específico constante. 

 Apresenta boa capacidade a abrasão, porém é suscetível ao fendilhamento e quando há 

ocorrência de fortes trincas de retração ou devido a deformações estruturais podem romper. 

 O sistema que se enquadra nesta classificação são as pinturas à base de resina epoxy. 

 

3.2.2. Rígido Incorporado 

 

 Possui a característica de impermeabilizar com o propósito de reduzir a 

permeabilidade através da colmatação dos poros do concreto, ou seja, são cimentos especiais 

aplicados em forma de nata, que penetra no concreto por capilaridade ou aditivos aplicados ao 

concreto durante confecção. Se enquadram nesta classificação o sistema de cristalização ou 

concreto impermeável. 

 A desvantagem é a suscetibilidade em perder sua eficácia diante da abertura de 

fissuras na estrutura. 

 

3.2.3. Rígido fortemente aderido 

 

 São sistemas classificados como membranas aplicadas na superfície do concreto tais 

como as membranas moldadas com cimento polimérico. Por serem fortemente aderidas 
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apresentam reações às deformações estruturais, porém insuficientemente fortes para participar 

da funcionalidade das estruturas. Possuem a vantagem de acompanhar a abertura das fissuras 

provocadas pela distensão das fibras tracionadas do concreto e desvantagem de não resistir às 

trincas de retração e das deformações estruturais. 

  

3.2.4. Frágil fortemente aderido 

 

 São argamassas impermeáveis aplicadas na superfície do concreto que, fortemente 

aderidas, não apresentam reação às deformações estruturais, porém acomodam-se às fissuras 

de pequena abertura.  

 

3.2.5. Flexível fortemente aderido 

 

 São membranas que apresentam grande capacidade de alongamento e de deformação 

por cisalhamento, possibilitando o rompimento destas a meia espessura com a absorção da 

abertura da fissura, parte por deformação de cisalhamento e parte por alongamento. Apesar de 

apresentarem resistência ao arrancamento, são pouco resistentes ao puncionamento. Exemplos 

de materiais utilizados para a execução destas membranas são as resinas acrílicas, a base de 

poliuretano flexível, etc. 

 

3.2.6. Flexível normalmente aderido 

 

 São mantas pré-fabricadas aderidas com asfalto sobre o substrato. Quando aplicadas 

sobre substratos suscetíveis a fortes movimentações estruturais apresentam um excelente 

desempenho para as solicitações usuais, com a capacidade resistente aos efeitos de 

alongamento, empenamento e mesmo deslizamento. As mantas pré-fabricadas também 

apresentam boa capacidade aos efeitos de pucionamento e esmagamento. As mais utilizadas 

são as mantas asfálticas com estruturante. 

 

3.2.7. Flexível não aderido 

 

 As mantas pré-fabricadas mais utilizadas neste sistema são as butílicas, EPDM, PVC, 

etc. Estas são executadas sobre o substrato sem mecanismo promotor de aderência, 
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comportando-se como envelope da estrutura sem características estruturais. Podem apresentar 

problemas quando expostas as solicitações que geram arrancamento e deslizamento. 

 

3.2.8. Flexível incorporado 

 

 A injeção de resinas de epoxy flexível faz parte deste sistema que através do 

saturamento dos poros do concreto com injeção de material flexível, preenche os vazios e 

acompanha as aberturas decorrentes das movimentações estruturais com sua elasticidade.  

 

3.2.9. Plástico fortemente aderidos 

 

 São membranas moldadas ou pinturas à base de materiais de baixa elasticidade sem 

estruturante, tais como as membranas asfálticas e tintas plásticas. 

 Possuem desvantagens como o fácil rompimento aos efeitos de alongamento e a falta 

de resistência aos efeitos de esmagamento, puncionamento e empenamento. 

 

3.2.10. Sistema flexível de manta asfáltica  

 

 Neste item será abordado o sistema flexível escolhido para analisar neste trabalho.  

Segundo a norma NBR 9952:2007 – Manta asfáltica para impermeabilização, as 

mantas asfálticas devem apresentar um conjunto monolítico com a compatibilidade entre seus 

constituintes (asfalto, armadura e acabamento nas mantas autoprotegidas); suportar os 

esforços atuantes; apresentar uma superfície uniforme; ser impermeáveis e resistentes à 

umidade; resistir ao envelhecimento, ao ataque de microorganismos, aos álcalis e ácidos; e 

apresentar armadura distribuída uniformemente.  

Antunes (2004) discrimina a composição das mantas asfálticas em asfaltos, materiais 

estruturantes e acabamentos, conforme descritos a seguir. 

Os asfaltos possuem características específicas e, na maioria das vezes, determinantes 

para o tipo de aplicação. São polímeros responsáveis pela flexibilidade, alongamento, 

correções dos pontos de escorrimento e penetração dos asfaltos. Os mais utilizados são os 

elastoméricos como o SBS (Estireno-Butadieno-Estireno) e os plastoméricos como o APP 

(Polipropileno Atático). 

Os materiais estruturantes são aqueles responsáveis pela resistência à tração. Os mais 

utilizados são o filme de polietileno, o véu de fibra de vidro e o não-tecido de poliéster. 
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Os acabamentos são escolhidos de acordo com a necessidade funcional, estética ou de 

aplicação da obra e são inseridos nas mantas asfálticas ainda no processo de fabricação. Para 

aquelas que receberão proteção, os acabamentos são de filme de polietileno ou de areia e para 

aquelas mantas autoprotegidas, ou seja, expostas às intempéries, as opções são o alumínio e 

os grãos de ardósia. 

Segundo Ussan (1995 apud Cruz, 2003) no sistema de mantas asfálticas existem 

alguns fatores que diferenciam uma manta da outra. Um destes fatores é o tipo do asfalto 

utilizado em sua fabricação, portanto a formulação difere entre os fabricantes. O recomendado 

são os asfaltos com adição de polímeros, pois aumentam sua resistência, flexibilidade e sua 

vida útil. 

As mantas asfálticas são classificadas pela NBR 9955:2007 - Manta asfáltica para 

impermeabilização, em quatro categorias conforme a características de tração, alongamento, 

flexibilidade e espessura. 

 

Tipo Características Aplicações 
I Mantas com desempenho básico, pois possuem 

resistência mecânica e elasticidade mais baixas. 
São indicadas para locais com pouco trânsito e 
carregamentos leves. 

Pequenas lajes não expostas 
ao sol, banheiros, cozinhas, 
varandas, baldrames, etc. 

II Mantas com resistência mecânica adequada a 
solicitações leves e moderadas. Podem ser utilizadas 
em impermeabilizações com mantas duplas. 

Lajes, banheiros, cozinhas, 
varandas, baldrames, etc. 

III Mantas de elasticidade e resistência mecânica 
elevadas. São desenvolvidas para a 
impermeabilização de estruturas sujeitas a 
movimentações. 

Lajes maciças, pré-moldadas, 
steel deck, terraços, piscinas, 
etc. 

IV Mantas de alto desempenho e maior vida útil. São 
indicadas para estruturas sujeitas a maiores 
deformações por dilatação ou por grandes cargas. 

Lajes de estacionamentos, 
tanques e espelhos d´água, 
túneis, viadutos, rampas, etc. 

Quadro 2: Classificação segundo desempenho. 
Fonte: Ferreira, 2012. 
 

Tipo Características 
Elastoméricas São substâncias que ao serem misturadas ao asfalto tornam as mantas mais 

elásticas. 
Plastoméricas As mantas feitas com  mistura de asfaltos com plastômeros apresentam boa 

resistência mecânica, térmica e química.   
Quadro 3: Classificação segundo tipo de asfalto. 
Fonte: Ferreira, 2012. 
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Tipo Carasterísticas 
Polietileno São mantas a serem aplicadas com maçarico. 
Areia São mantas desenvolvidas para aplicação com asfalto quente ou maçarico. 
Alumínio Para impermeabilização de coberturas e lajes sem proteção mecânica e sem 

trânsito. Possui resistência aos raios solares e proporciona conforto térmico a 
edificação. 

Geotêxtil Para impermeabilização de lajes sem proteção mecânica e sem trânsito. Este 
revestimento pode receber pinturas refletivas. 

Ardosiado Também desenvolvido para impermeabilização de lajes sem proteção 
mecânica e sem trânsito. O revestimento com ardósia natural e grânulos 
minerais na face exposta proporciona acabamento final à superfície e protege a 
manta contra a ação das intempéries. 

Antirraiz Produto desenvolvido com produtos que inibem o crescimento de raízes 
(herbicidas). 

Quadro 4: Classificação segundo revestimento. 
Fonte: Ferreira, 2012. 
 

 Segundo Souza (1997) os sistemas de impermeabilização com manta asfáltica possui 

vantagens com a maior produtividade e maior facilidade de controle, porém desvantagens ao 

apresentar dificuldade de execução em ambientes de formato complexo, sua aplicação 

somente sobre superfícies secas, necessidade de regularização e proteção mecânica com o 

aumento considerável da espessura total do sistema e a exigência por mão de obra 

especializada. 

Segundo Corsini (2011) estima-se para o consumo de manta asfáltica uma média de 

1,15 m² de manta para cada metro quadrado devido a sobreposições e arremates. 

O custo do serviço de impermeabilização em relação ao custo total em uma obra 

Segundo Wilson Neves, gestor executivo do IBI, em entrevista a Corsini (2011), fica entre 2% 

a 2,5%. Caso o serviço não for executado, a posterior impermeabilização tem o custo 

acrescido para 13% a 14% do custo total da obra na base anterior. 

 

3.3 ESPECIALISTAS, MÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO 

O processo de impermeabilização vai além do cumprimento de normas técnicas, a sua 

eficiência engloba planejamento que se inicia nos projetos, a correta execução, a fiscalização 

e posteriormente a manutenção do sistema.  

Quando citado o projeto de impermeabilização segundo Bernhoeft e Melhado (2010) 

se refere a um especialista trabalhando em conjunto e em paralelo com a equipe 

multidisciplinar de projetos na busca pela compatibilização com os projetos complementares. 
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Quando ocorre a possibilidade de intercâmbio de informações entre os projetistas 

envolvidos na fase inicial, segundo Ischakewitsch (1995), melhores resultados e vantagens 

são alcançados.  

A impermeabilização devido a sua complexidade exige conhecimento, porém Cruz 

(2003) afirma que quando se refere a informações e aplicação da norma, as deficiências 

começam nas escolas, pois as informações a respeito da impermeabilização são ministradas de 

forma superficial. 

A mão de obra é outro ponto que deve ser avaliado, pois a sua qualificação influencia 

diretamente na qualidade da obra. Portanto, além de projetos bem elaborados e 

compatibilizados e de materiais certificados, a mão de obra que executará a obra deve 

compreender as informações gráficas dos projetos e deve ser acompanhada tecnicamente em 

todo o procedimento de execução. 

 Stephanes e Hilu (1993) analisam que quando há fornecedores de produtos 

certificados, nota-se que a maioria dos problemas é consequência da baixa qualificação da 

mão de obra ou da má especificação de produtos e sistemas. 

 Além de especialistas envolvidos na fase de projetos, na escolha de materiais, nas 

especificações, a fiscalização também deve ser abordada dentro da excelência construtiva no 

processo de impermeabilização. 

 A fiscalização rigorosa e a consultoria segundo Siqueira Filho (1991) proporcionará o 

aumento da necessidade de laboratórios melhor equipados, porém só funcionará quando 

apliacado o T.Q.C. (Total Quality Control), controle de qualidade total, com o 

acompanhamento de cada passo do processo de impermeabilização.  

 As empresas de impermeabilização segundo Springer (1995) deverão se adequar à 

qualidade total com a introdução de uma política da qualidade através da gestão da mesma, 

implementando um sistema que garanta a qualidade, ou seja, planejar o que fazer, executar o 

que foi planejado e documentar o que foi realizado, para com o desenvolvimento constante 

possa atingir o nível da chamada Gestão da Qualidade Total (T.Q.M ou T.Q.C.). 

A fiscalização da obra exige a verificação da execução em conformidade com os 

projetos. O acompanhamento da obra evita desperdícios de material e os erros, ou seja, 

elimina a ação de refazer.  O registro de cada etapa da obra garante a qualidade e proporciona 

material para um as-built. 

Segundo Wilson Neves, em entrevista a Corsini (2012), é essencial, assim com em 

qualquer tipo de contratação de serviço de engenharia, contratar empresas que emitem a ART 
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Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Isto permite a posterior cobrança de garantias 

e responsabilizações pelo serviço. 

O projetista de impermeabilização tem as mesmas responsabilidades que aqueles que 

também assinam projeto e recolhe Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Segundo IBI (2009) em caso de 

falha, pelo código de defesa do consumidor em vigor desde 1991, o projetista só não será 

responsabilizado se provar que a falha é consequência exclusiva do aplicador ou do 

fabricante. 
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4 LAJES DE COBERTURA 

 

A cobertura de concreto, segundo Picchi (1986), surge na forma de lajes tipo 

cogumelo, de cascas cilíndricas ou de lajes planas como uma opção desde o princípio da 

utilização do concreto armado.  

 As lajes planas a partir da própria concepção apresentam diferenças fundamentais com 

os telhados segundo Cruz (2003), pois possibilitam o uso deste sistema seja para a construção 

de um novo compartimento ou área de lazer, como área com possibilidade de uso em caso de 

incêndio para manobras de ataque ao fogo ou salvamento, e também proporciona fácil acesso 

e trânsito para manutenção da própria laje ou de equipamentos sobre a mesma. No princípio a 

falta de estudos criteriosos e a pequena experiência geraram questionamentos sobre as lajes 

planas devido a falhas de impermeabilização e isolamento térmico adequado. Porém os 

avanços tecnológicos proporcionaram soluções bastante confiáveis. 

 

4.1 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM LAJE DE COBERTURA 

 

As infiltrações pelas lajes acontecem pelo fato delas trabalharem, ou seja, sofrerem 

retração e dilatação, ocasionando fissuras e trincas que permitem a passagem da água. 

Portanto segundo IBI (2009) a melhor maneira de evitar problemas é aplicar um sistema de 

impermeabilização flexível, pois este material acompanha as movimentações da laje sem 

romper. 

As fissuras ou trincas também podem ocorrer em coberturas em laje de concreto 

armado devido à impermeabilização não adequada ou a falta de proteção térmica, de acordo 

Yazigi (2006), ocasionando entrada de umidade.  

A infiltração de água pela cobertura também pode ocorrer devido à declividade 

inadequada da laje de cobertura, pelo empoçamento de água, detalhes inadequados nos 

encontros com ralos, deterioração do sistema de impermeabilização da laje ou falha de 

impermeabilização junto a prumadas segundo Thomaz (2009).  

Durante a identificação de fatores técnicos que podem causar patologias Pinto (1997) 

destaca dentre vários mencionados, em sacada e terraço, a falta de degrau na porta de acesso, 

a existência de apenas um coletor pluvial, o peitoril sem revestimento impermeável e o 

peitoril sem pingadeira. Já em garagens (subsolo) cita, entre outros, o caimento do piso em 

direção oposta ao ralo, passagem sem folga de tubulação na estrutura de concreto armado, 

ferragem exposta em viga, e ou pilar, e ou laje de concreto. 
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 Quando a infiltração de água ocorre em serviços realizados com mantas asfálticas pré-

fabricadas, segundo Thomaz (1999), a primeira possibilidade ocorre justamente pela dilatação 

das lajes de piso de cobertura, pois esta dilatação pode provocar o rasgamento da manta na 

confluência com as paredes. Em relação à execução de impermeabilização com mantas 

asfálticas pré-fabricadas e suas principais falhas, o autor cita as emendas devido à 

sobreposição insuficiente (figura 12), falta de pressão (figura 13) e contato direto de chama, 

porém as dobras da impermeabilização nas superfícies verticais também possuem relevância, 

pois nesta área ocorrem falhas como a inadequada fixação, a inobservância de tela metálica na 

argamassa de revestimento e/ou proteção.  

 

       
Figura 12: Falha na aplicação.          Figura 13:Falha na aplicação. Faltou aderência. 
Começou com 10 e terminou com 3 cm.                     Fonte: Viapol , 2012.        
Fonte: Viapol, 2012.      

 

Em estudo realizado por Cruz e Aguiar (2009) em pavimentos e cobertura de edifícios, 

os autores relataram as principais patologias em mantas asfálticas. 
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Tipo de patologia Sintonas Causas mais prováveis 

Fissuração Fissuras Ações transmitidas pelas camadas 
subjacentes ou sobrejacentes; 

Movimentos diferenciais; 
Retração ou expansão; 

Incompatibilidade de materiais; 
Ação do calor. 

Perfuração Perfurações Cargas pontuais; 
Fixação de objetos; 
Peças de fixação. 

Pregas Formação de pregas Ação do calor; 
Ação dos ultravioletas. 

Empolamentos Elevações da  
impermeabilização 

Formação de bolsas de ar e vapor de água 
sob pressão.  

Arrancamento Levantamento da 
impermeabilização 

Redução da camada de proteção; 
Sistema de colagem; 

Insuficiente número de peças de amarração. 
Quadro 5: Principais patologias em mantas asfálticas 
Fonte: Cruz e Aguiar, 2009. 

 

Em lajes sobre garagens coletivas com jardins e pátios, segundo Ripper (1996), é 

frequente não dar a importância devida à impermeabilização e o resultado são goteiras com 

cal do cimento (figura 14) sobre a pintura dos carros.  

 

      
Figura 14: Goteiras com cal do cimento. 
Fonte: Imperflex,2012. 
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4.2 O PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA COM 

SISTEMA FLEXÍVEL DE MANTA ASFÁLTICA 

  

A execução da impermeabilização, segundo Thomaz (1999) somente deverá ser feita 

após a certificação de que todas as interferências estão corretas, tais como a inexistência de 

elementos pontiagudos (figura 15), a instalação de tubulações, ralos, caixas, janelas de 

passagem, apoios para hastes ou equipamentos instalados na laje de cobertura.  As bases 

devem estar preparadas, os caimentos e sua direção para os pontos de drenagem conferidos, as 

áreas para ancoragem vertical da manta em pilares e paredes devem estar prontas assim como 

o arredondamento dos cantos, dentro outros requisitos que serão abordados a seguir. 

 
   Figura 15: Interferência com elementos pontiagudos. 
   Fonte: Viapol, 2012. 
 

4.2.1 Recebimento e armazenagem do material  

 

Para a diminuição de perdas, segundo Araújo (1993), alguns fatores devem passar por 

aprimoramento e o ponto inicial é a estocagem. A falta de espaço físico para guardar o 

produto, possibilita a mudança da estocagem sem o conhecimento do aplicador, o que pode 

ocasionar deterioração dos materiais devido ao remanejamento. Portanto a estocagem deve ser 

feita, controlada e fiscalizada diariamente pelo aplicador. 

A estocagem segundo Thomaz (1999) deve ocorrer em local abrigado de radiações, 

calor, umidade, ações mecânicas, etc, e mesmo o material de manta asfáltica sendo um 

produto que apresenta resistência, segundo Corsini (2011), na área de armazenamento não 

deve haver elementos cortantes. 
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Figura 16: Armazenagem adequada.     Figura 17:Armazenagem inadequada. 
Fonte: Viapol, 2012.        Fonte: Viapol, 2012. 
 

4.2.2 Detalhes construtivos  

 

a) Cantos 

Segundo Yazigi (2006) o substrato não pode apresentar cantos e arestas vivas, estes 

devem ser arredondados (meia-cana) com raio adequado com o sistema de impermeabilização 

a ser executado. Thomaz (1999) cita os cantos arredondados de forma a evitar fissuração ou 

rasgamento da manta. 

           
  Figura 18: Execução dos arredondamentos dos cantos. 
  Fonte: Viapol, 2012. 
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   Figura 19: Representação gráfica de canto.  
   Fonte: Cruz, 2003. 

 

b) Junta de dilatação  

O maior desafio das juntas de dilatação segundo Yazigi (2006) é a maneira de garantir 

a estanqueidade sem modificar o comportamento estrutural. Para facilitar a 

impermeabilização, as juntas na mudança de planos (horizontal com vertical), entre laje e 

parede, devem ter afastamento mínimo de 30 cm da parede (plano vertical). A junta deve ter a 

espessura que permita o processo de impermeabilização. A espessura para sistemas flexíveis é 

em média de 2 cm. As juntas devem ser mantidas na regularização, na impermeabilização, na 

proteção mecânica e no acabamento final do piso. 

  
Figura 20: Junta de dilatação.  
Fonte: Viapol, 2012. 
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Figura 21: Representação gráfica de junta de dilatação. 
Fonte: Cruz, 2003. 
 

 
   Figura 22: Aplicação da manta na junta de dilatação. 

Fonte: Viapol, 2012. 
 

Segundo IBI (199?) em apostila de impermeabilização desenvolvida pelo Instituto, as 

juntas de dilatação são protegidas contra a infiltração por dois grupos vedantes, os pré-

fabricados (chapas galvanizadas e perfis de PVC) e moldados no local denominados de 

mastiques classificados em plásticos, plasto elástico, elasto-plásticos e elásticos. 

Para o fator de forma ser atendido recomenda-se colocar na junta um limitador de 

profundidade com características que acompanham a movimentação da junta, tais como 
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poliestireno expandido (isopor), mangueira flexível de PVC ou polietileno e espuma de 

polietileno. 

 
Figura 23: Juntas preenchidas com mastique. 
Fonte: Estantec, 2012. 

 

c) Cota de nível 

 Segundo NBR 9574:2008-Execução de impermeabilização entre áreas externas 

impermeabilizadas e internas, deve ter uma diferença de cota de no mínimo 6 cm. Para 

garantir a perfeita ancoragem da impermeabilização, deve ser previsto a execução de barreira 

física no limite da linha interna dos contramarcos, caixilhos ou batentes com declividade para 

a área externa. 

 
Figura 24: Representação gráfica de cota de nível.  
Fonte: Cruz, 2003. 
 



45 
 

d) Soleira 

A impermeabilização deve avançar, no mínimo, 50 cm para o interior da edificação 

segundo Cruz (2003). 

 
Figura 25: Representação gráfica da soleira.  
Fonte: Cruz, 2003. 

 

Porém segundo Yazigi (2006) para diminuir o risco de umidade na parte interna o 

cuidado começa no projeto estrutural com a opção pelo desnível na concretagem da laje, entre 

área externa e interna. A impermeabilização deve adentrar no mínimo 20 cm a contar da 

soleira na parte interna.  

 

e)  Ancoragem/ Engaste em plano vertical (Rodapé) 

Para o embutimento do rodapé da impermeabilização deve ser projetado um rebaixo 

junto do piso. Quando previsto no projeto estrutural, este detalhe pode reduzir problemas de 

descolamento da manta impermeabilizante e garantir a estanqueidade segundo Yazigi (2006). 

A impermeabilização do piso continuará e subirá nas paredes sem emenda até altura de 30 cm 

acima do piso acabado. Nas áreas externas, como a laje de cobertura, a argamassa de proteção 

mecânica do rodapé tem que ser armada com tela galvanizada. 
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 Porém segundo NBR 9574:2008-Execução de impermeabilização em planos verticais 

deve ser previsto encaixe para embutir a impermeabilização com altura mínima de 20 cm 

acima do nível do piso acabado ou 10 cm do nível máximo que a água pode atingir. 

 Segundo Porcello (1997 apud Cruz, 2003) também cita que nos rodapés a 

impermeabilização deve elevar-se, no mínimo, 20 cm acima do piso acabado, com sua borda 

fixada em rebaixo deixado no concreto ou aberto na alvenaria maciça de aproximadamente 

2,5 cm x 2,5 cm. Recomenda-se deixar este rebaixo também nos pés de pilares e pilaretes. 

 

 
  Figura 26: Representação gráfica da ancoragem – opção 1. 
  Fonte: Cruz, 2003. 
 

Segundo Cruz (2003) outra alternativa é preparar rebaixo de 2,5 cm x 20 cm com 

camada de proteção armada com tela metálica fixada mecanicamente à parede.  
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Figura 27: Representação gráfica da ancoragem – opção 2.  
Fonte: Cruz, 2003. 
 

f)  Paramento Vertical 

  Segundo Cruz (2003) em caso de platibandas onde não é aconselhável a utilização de 

tijolos furados e de blocos de concreto, são executados paramentos verticais em concreto ou 

alvenaria de tijolos maciços, rigidamente ancorados e engastados à estrutura, com a previsão 

de reforços da impermeabilização. 

 
Figura 28: Representação gráfica de paramento vertical.  
Fonte: Cruz, 2003. 
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g)  Ralos  

Segundo Vedacit (2012) primeiramente deve-se recortar um retângulo de manta 

asfáltica, enrolá-lo em forma de cilindro e aplicá-lo com maçarico cerca de 10 cm na parte 

interna do ralo e deixar 10 cm para fora. Estes 10 cm na parte externa serão cortados e as tiras 

coladas sobre a superfície imprimada. 

 

    
Figura 29: Fase 1                  Figura 30: Fase 1 
Fonte: Vedacit, 2012.     Fonte: Vedacit, 2012. 

 

 Após feito este primeiro passo, há a sobreposição de um pedaço em toda a extensão do 

ralo. Na área correspondente ao diâmetro do ralo, corta-se a manta asfáltica em forma de 

“pizza” e aderi  as partes no interior do tubo fazendo biselamento. A grelha deve ser 

obrigatoriamente fixada na proteção mecânica.  

   
Figura 31: Fase 2 .    Figura 32. Grelha fixada na proteção mecânica. 
Fonte: Vedacit, 2012.          Fonte: Vedacit, 2012. 
 

 Segundo IBI (1995) existem dois tipos de detalhes executivos para coletores de água, 

aqueles confeccionados com a própria manta asfáltica (margarida) e aqueles executados com 

peça pré-moldada (bochetone). 
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Thomaz (1999) cita o desenvolvimento de acessórios para facilitar o acoplamento dos 

sistemas de impermeabilização com ralos, tubos emergentes e outras interferências. 

 Na figura 33 um exemplo de dispositivo de antiinfiltração instalado no ralo. Segundo 

Tigre (2012) a peça impede que a infiltração passe para a parte inferior da laje, pois este serve 

para coletar a água de qualquer infiltração entre o piso e o corpo da caixa sinfonada e 

conduzi-la para seu interior. 

  

              
Figura 33:Dispositivo Antiinfiltração.           Figura 34: Dispositivo Antiinfiltração instalado. 
Fonte: Tigre, 2012.             Fonte: Tigre, 2012. 

 

h)  Passagem de tubulação  

 Deve ser executado com manta com altura mínima de 20 cm do piso acabado e/ou 20 

cm do nível máximo que a água poderá atingir segundo IBI (1995). 

Segundo Thomaz (1999) no encontro com tubos deve-se primeiramente marcar a 

posição do tubo e efetuar cortes na manta para seu encaixe, em seguida as pontas recortadas 

devem ser coladas na parede do tubo. Para finalizar, deve-se preparar um manchão e colar 

sobre a manta da base e a parede do tubo.  

 

i) Chumbamento 

Yazigi (2006) define como arranque (para fixação de postes, luminárias) e sugere que 

devem ser previstos no projeto estrutural e executados antes da impermeabilização da laje. 
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Figura 35: Representação gráfica de chumbamento. 
Fonte: Cruz, 2003. 

 

4.2.3 Regularização 

 

A camada de regularização é executada com o objetivo de alcançar uma superfície 

homogênea, firme e com caimentos necessários para iniciar o processo de impermeabilização 

conforme Trauzzola (1998). 

Antes de iniciar a regularização da superfície, a mesma deve ser preparada e, de 

acordo com IBI (1995) durante esta preparação, alguns procedimentos devem ser seguidos, 

tais como, os pontos de escoamento de água que receberão impermeabilização flexível 

deverão apresentar uma bandeja de captação, ou seja, uma depressão na superfície, com 20 

cm de raio e 1 cm de rebaixo (figura 36); a cota de acabamento do piso externo deve ser 

sempre 3 cm inferior a cota de acabamento da impermeabilização que se arremata na soleira e 

grades deverão sem assentadas antes da preparação da superfície possibilitando que sejam 

envolvidas com o sistema impermeabilizante. Materiais estranhos à estrutura devem ser 

removidos, a superfície deve se limpa com escova de aço, água ou equipamento de jateamento 

afim de eliminar partes soltas, para assim realizar as correções da superfície com concreto 

novo, grout ou argamassa específica. Os pontos de níveis de escoamento de água devem ser 

determinados, assim como as passagens de áreas externa/interna e juntas estruturais para 

elaborar o diagrama de escoamento. Após o taliscamento respeitando o diagrama de 

escoamento, deve-se executar a regularização com argamassa de areia e cimento traço 1:3 de 

baixo fator água/cimento com caimentos mínimos de 1% em direção aos pontos de 
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escoamento de água. Além de não poder ser aditivada com hidrofugo, a argamassa não pode 

apresentar espessura inferior a 2 cm.  

 

 
Figura 36: Rebaixo nos ralos com camada de imprimação  
para receber o reforço da impermeabilização. 
Fonte: Viapol, 2012. 

 
 

Segundo Yazigi (2006) as cavidade ou ninhos existentes na superfície deverão ser 

preenchidos com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, contendo ou não aditivos. 

Quando a superfície apresentar trincas e fissuras, estas deverão ser tratadas de forma 

compatível com o sistema de impermeabilização a ser empregado. Para obter uma superfície 

com caimento mínimo de 1% para escoamento da água no sentido dos ralos é necessário 

executar regularização com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, granulometria de 

areia de 0mm a 3mm, sem adição de aditivos impermeabilizantes. Esta camada deve estar 

aderida ao substrato.  

   
Figura 37: Regularização da Superfície. 
Fonte: Freitas Junior. 
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 A preparação inadequada da base, de acordo com Thomaz (1999) pode impedir a 

perfeita aderência da manta, onde bolsões de ar e bolhas podem aparecer e rompe-las com a 

atuação de carga sobre a camada de proteção.  

 

4.2.4 Imprimação 

 

A imprimação é uma pintura primária aplicada diretamente sobre a superfície a ser 

impermeabilizada. O material composto pelo produto da dissolução de asfalto em solvente 

orgânico, de acordo com Trauzzola (1998) possui a finalidade de promover a aderência do 

sistema impermeabilizante ao substrato. 

 

4.2.5 Aplicação da manta asfáltica com maçarico à gás (GLP) 

 

 As mantas podem ser aplicadas nas superfícies horizontais e verticais com o auxílio de 

maçarico à gás (GLP), com asfalto aquecido, com adesivos ou ser auto-adesivas, 

proporcionando a cobertura de todo o substrato. 

 
Figura 38: Aplicação da manta asfáltica com maçarico. 
Fonte: Viapol, 2012. 

 

 A aplicação da mantas segundo Thomaz (1999) deve ser iniciada pelas partes mais 

baixas com a realização prévia de cortes eventualmente necessários para concordância com 

soleiras, pilares, tubulações, etc. 

Segundo a NBR 9574:2008 – Execução de Impermeabilização, as bobinas devem ser 

desenroladas, alinhando-as e rebobinando-as novamente sobre o substrato a ser 

impermeabilizado. Quando aplicada com maçarico a GLP, a chama deste deve ser direcionada 

de forma a aquecer simultaneamente o substrato imprimado e a face de aderência da manta. 
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Deve-se pressionar a manta do centro em direção às bordas para que eventuais bolhas sejam 

expulsas. 

  

4.2.5.1 Emendas 

 

 Segundo a NBR 9952:2007 – Manta asfáltica para impermeabilização, para a boa 

execução da emenda entre mantas asfálticas, a temperatura utilizada deve ser apropriada 

àquela definida pelo fabricante.  

 As emendas devem ter uma sobreposição de 10 cm entre as mantas nos sentidos 

longitudinal e transversal e segundo a NBR 9574:2008 – Execução de Impermeabilização, nas 

emendas deve ser executado o selamento com roletes, espátulas ou colher de pedreiro de 

pontas arredondadas. 

 
Figura 39: Sobreposição de 10 cm. 
Fonte: Viapol, 2012. 
 

 Thomaz (1999) cita que nas emendas, as sobreposições devem ser realizadas no 

sentido do caimento, ou seja, manta a montante recobra a manta a jusante. 

Quando o projeto determinar a aplicação de duas camadas de mantas asfálticas, os 

materiais da camada superior devem ser aplicadas em 90º ou no mesmo sentido com 

sobreposição em 50 e 60 cm em relação a primeira camada segundo Antunes (2004). 

 

4.2.6 Teste de Estanqueidade 

 

 A NBR 9574:2008 – Execução de Impermeabilização recomenda que o teste seja 

efetuado com água limpa com duração mínima de 72 horas para a verificação de falhas de 

execução do tipo de impermeabilização executado. 
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 Thomaz (1999) durante o teste de estanqueidade deve-se verificar se há presença de 

bolhas e outras anomalias. Após a retirada da água recomenda-se pisar sobre as mantas, nas 

regiões das emendas para verificar se há formação de bolhas. Caso observe a ocorrência, 

deve-se restaurar as emendas nos trechos afetados. 

 
Figura 40: Teste de estanqueidade. 
Fonte: Viapol, 2012. 

 

4.2.7 Camada separadora  

  

Camada separadora é a camada aplicada entre duas camadas com a função de impedir 

a aderência entre ambas, possibilitando a movimentação diferencial. Antunes (2004) define 

como a camada entre a camada impermeável e a camada de proteção mecânica, pois evita o 

atrito entre o cobrimento e o impermeabilizante. 

 Segundo NBR9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e projeto, a camada 

separadora pode ser de filme polietileno, papel Kraft aplicado sobre camada geotêxtil e papel 

Kraft betumado.   

 
Figura 41: Impermeabilização com manta asfáltica 
Fonte: Corsini, 2012. 
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Figura 42: Camada separadora. 
Fonte: Viapol, 2012. 

 

4.2.8 Isolamento térmico 

 

 A proteção térmica tem por objetivo, além de melhorar o conforto térmico na 

edificação segundo Yazigi (2006), evitar oscilações térmicas bruscas, reduzir a influência da 

temperatura em deformações da construção com a diminuição das tensões provocadas sobre a 

camada impermeabilizante pela movimentação da estrutura, e quando esta aplicada sobre a 

impermeabilização, proporcionar maior vida útil. Esta proteção deve ter compatibilidade 

físico-química com o sistema de impermeabilização e quando aplicado sobre este, ter baixa 

absorção de água para manter suas propriedades de isotermia, além de ser estável e resistente 

às cargas atuantes. 

 Segundo NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e projeto, a camada de 

proteção térmica pode ser de concreto celular, lã de rocha, lã de vidro, mineral expandido, 

poliestireno, poliuretano e solo.  

 

4.2.9 Proteção mecânica 

 

 Por motivos técnicos ou estéticos, algumas obras permitem que a impermeabilização 

seja exposta, nas demais é executada a proteção mecânica para não danificar o material 

impermeabilizante, seja pela ação do tráfego ou pela incidência de radiações solares que, 

segundo Yazigi (2006), provocam a evaporação dos componentes voláteis dos materiais 

responsáveis pela elasticidade. Ainda segundo o autor supracitado, a proteção mecânica deve 

atender aos seguintes requisitos: 
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- resistir mecanicamente ao tráfego previsto sem se desagregar; 

- prever juntas de retração térmica devidamente preenchidas com mástiques plásticos ou 

elásticos. Para evitar o puncionamento da impermeabilização, estas juntas devem ser previstas 

nos encontros dos paramentos verticais;  

- quando em armagassa de cimento e areia devem ter o traço forte (1:4 a 1:5) e com espessura 

mínima de 4 cm em quadros com medidas necessárias conforme a variação térmica (entre 50 

cm x 50 cm e 2 m x 2 m). Estes devem possuir juntas de 1 cm a 1,5 cm preenchidas com 

mástiques; 

- Incorporar armadura metálica quando aplicada sobre camada de isolamento térmico ou 

quando sujeitas a maiores esforços; 

- possuir caimento mínimo de 1% no sentido dos pontos de escoamento de água; 

- em áreas verticais como rodapés, esta proteção deve ser armada com tela metálica e 

dependendo da solicitação, fixada com adesivo e/ ou pinos para evitar seu desprendimento. A 

ancoragem desta proteção deve ser feita com pelo menos 10 cm acima do término da 

impermeabilização.  

 

 
Figura 43: Proteção mecânica vertical. 
Fonte: Viapol, 2012. 
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Figura 44: Falha ao não utilizar tela para estruturar a 
proteção mecânica vertical. 
Fonte: Viapol, 2012. 

 

 Segundo Thomaz (1999) durante a execução da camada de proteção, as juntas poderão 

ser formadas com guias de poliestireno expandido ou ripas de madeira com desmoldante. 

Após cura úmida da camada de proteção, as guias são retiradas e preenchidas com material 

especificado em projeto. 

 A NBR 9575:2010 – Impermeabilização - seleção e projeto discrimina os materiais 

para preenchimento de juntas como cordão de poliestireno; cordão de polietileno, cordão de 

sisal, cordão de náilon, elemento de poliestireno, elemento de lã de vidro, elemento de lã de 

rocha, lâminas metálicas e mástiques asfálticos.  

 

De acordo com IBI (1995) as proteções mecânicas podem ser classificadas quanto ao 

seu uso: 

- Proteção mecânica simples: Lançada sobre a impermeabilização e com acabamento 

sarrafeado, esta proteção é constituída de argamassa de cimento e areia nos traços de 1:5 a 

1:7. 

- Proteção mecânica acabada: Lançada sobre a proteção mecânica simples, sarrafeada 

e desempenada, esta proteção possui argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com espessura 

mínima de 3 cm. Pode ser executada, de acordo com característica da obra, em quadros de 

0,50 x 0,50m a 4,00 x 4,00m.  

- Proteção mecânica armada: Utilizada em locais com previsão de trânsito de veículos. 

A espessura, traço e armadura serão dimensionados de acordo com a carga. Antes da 

aplicação da tela, será executada a proteção mecânica simples, após será colocada a tela 
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soldada, e sobre esta, executada a proteção mecânica armada. O acabamento desempenado ou 

não vai depender do tipo de revestimento posterior. 

 

 
Figura 45: Proteção mecânica final 
Fonte: Viapol, 2012. 

 

 
Figura 46: Falha ao não executar a proteção mecânica  
em quadros. 
Fonte: Viapol, 2012. 

 

 

4.3 MANUTENÇÃO E LONGEVIDADE 

 

  Segundo Cruz (2003) no Brasil, sob todos os aspectos definidos na ISO 6241 como 

exigências dos usuários, constata-se uma defasagem no conhecimento do desempenho de 

sistemas e subsistemas. Aspectos como durabilidade e conforto térmico ainda não são 

incorporados às metodologias de desenvolvimento de projeto. Em alguns casos, estes 

conhecimentos, exige desenvolvimento de programas de pesquisa de longo prazo e/ou 

avaliação de situações reais. 
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 Yazigi (2006) considera vida útil da impermeabilização como o período desde o 

término dos serviços até o momento em que os componentes do sistema atinjam o ponto de 

fadiga com a possibilidade de comprometer o pleno desempenho. O autor considera a 

longevidade dos sistemas de impermeabilização o mais subjetivo dos enfoques a serem 

considerados para a avaliação dos sistemas pelo fato de dependerem da localização de sua 

aplicação. 

 Segundo Antunes (2004) na impermeabilização não existe manutenção preventiva. 

Deve-se estimar a vida útil do sistema e quando esta chegar no final, trocar a 

impermeabilização. Esta vida útil pode ser calculada no momento do projeto. A escolha por 

duplicar o número camadas de mantas em uma laje é uma maneira de aumentar a expectativa 

de vida do sistema.  

 Em nível de sustentabilidade é possível avaliar uma forma indireta de agressão, que é 

a necessidade de substituição de um sistema em um tempo mais curto. Por esta razão deve-se 

selecionar sistemas de grande durabilidade. 

 Segundo Hutchinson (1997) de acordo com a análise do custo do ciclo de vida com 

base no projeto ideal de vida útil, algumas condições devem ser satisfeitas, tais como o 

analista ser especialista tanto no sistema de telhado em análise quanto em relação às 

manutenções, a vida útil deve ser estabelecida, as características da construção devem ser 

abordadas, um sistema de isolamento térmico deve ser previsto, definir um escopo de 

trabalho, o proprietário deve ter conhecimento da vantagem e desvantagem do sistema além 

das manutenções necessárias, avaliação dos custos com manutenções devem ser realizadas, a 

qualidade do projeto deve ser atingida com a análise de como será usado e de que forma será 

exigido, atingir a qualidade da construção desde os materiais utilizados, avaliar o consumo de 

energia que a escolha do sistema de cobertura pode gerar, custos de remoção e eliminação do 

sistema e o potencial de reutilizar o material. 

 

4.4.  ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO SISTEMA FLEXÍVEL DE MANTA ASFÁLTICA 

EM LAJES DE COBERTURA  

  

 Afim de analisar o processo de impermeabilização com sistema flexível de manta 

asfáltica, 3 obras foram acompanhadas para, através da referência bibliografia acima 

pesquisada, expor considerações que poderão acrescentar na melhoria da execução deste 

sistema. 
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 Para resguardar a imagem das empresas contratadas para execução, as obras serão 

expostas como Obra A, Obra B e Obra C. 

  As obras se distinguem, pois a Obra A é uma laje de cobertura sem trânsito, a Obra B 

é uma laje de cobertura transitável e a Obra C é uma laje térrea sob estacionamento. Estas 

obras serão abordadas por fase de execução. 

 

a) Projetos 

Na Obra A apresentava apenas planilha de cronograma, especificação de materiais e 

quantificação. Não apresentava projeto executivo de impermeabilização conforme o 

recomendado.  

Na Obra B, o relatado na Obra A se repete, pois não tinha projeto específico de 

impermeabilização. Segundo Guedes (2012), a inexistência de projeto não ocorre por conta do 

tamanho da superfície ou pela experiência no serviço. Infelizmente no Brasil, encontra-se 

muita descrença no serviço do arquiteto ou de um projetista em qualquer área da construção 

civil, seja na construção de uma residência, uma reforma de apartamento ou simples 

acréscimo de uma edificação. Na impermeabilização não é diferente, ainda mais se tratando 

de uma reimpermeabilização, ou seja, uma área que apresenta alguma patologia de infiltração 

e que deve ser reparada. Segundo o mesmo, menos de 1% dos orçamentos de sua empresa 

foram feitos com base em projeto de impermeabilização elaborado por empresa especializada. 

Ele ainda cita que somente obras de grande porte têm esse tipo de detalhamento e que deveria 

ser diferente, pois planejamento significa economia. Nesta obra acompanhada foi traçado um 

cronograma em planilha com quantidades e especificações. Os detalhes de ralos, 

interferências e sentido da aplicação da manta foram definidos por desenhos de detalhes e 

discussão em obra da maneira mais segura para o melhor desempenho do produto. 

Na obra C não havia projetos e assim as obras citadas acima, havia somente 

especificações. Segundo Lima (2012) projeto de impermeabilização, em linha gerais, são para 

obras de grandes portes, por questão de custo. No caso desta obra acompanhada as empresas 

impermeabilizadoras já sabem qual produto utilizar e os procedimentos a serem adotados. 

Conforme citado anteriormente muitos dos problemas acontecem pela falta de 

compatibilização de projetos. Um dos exemplos é a compatibilização com projetos 

hidráulicos, onde os ralos devem ser afastados no mínimo 10 cm de superfícies verticais, de 

forma a permitir o arredondamento dos cantos junto aos rodapés. Na Obra A notou-se a 

inexistência desta compatibilização, visto que os ralos (fotos 47 e 48) encontram-se muito 

próximos as superfícies verticais. 
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Foto 47 e 48: Obra A. Espaço insuficiente para o processo de impermeabilização. 
Fonte: Acervo pessoal. 
 

 

b) Recebimento de material 

Na Obra A foi possível acompanhar o recebimento e a armazenagem dos materiais. 

O material encontra-se em local limpo e protegido das radiações solares (foto 49). 

 
   Foto 49: Obra A. Armazenagem do material.  
   Fonte: Acervo pessoal. 

 

Na Obra B relatou-se que as mantas foram armazenadas próximas a área de execução, 

ou seja, sujeitas a matérias pontiagudos e cortantes, além de estarem expostas as intempéries. 
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Foto 50: Obra B. Armazenagem do material.  

   Fonte: Imperflex. 
 

c) Quebra e remoção de entulhos  

Nas três obras, denominadas Obra A, Obra B e Obra C nota-se a realização da quebra 

horizontal e vertical para realização da ancoragem da manta. 

    
Foto 51: Obra A. Quebra.               Foto 52: Obra A. Remoção de entulhos. 
Fonte: Acervo pessoal.                 Fonte: Acervo pessoal. 

 

    
Foto 53: Obra B. Quebra.                        Foto 54: Obra B. Quebra para ancoragem. 
Fonte: Imperflex.                 Fonte: Imperflex. 
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Foto 55: Obra C. Quebra.                   Foto 56: Obra C.Quebra horizontal e vertical. 
Fonte: Viapol.       Fonte: Viapol. 

 
 

d) Regularização 

Obra B regularizou as áreas horizontais (foto 57) e verticais (foto 58) para posterior 

realização da manta asfáltica.  

     
Foto 57: Obra B. Regularização.                               Foto 58: Obra B. Regularização vertical. 
Fonte: Imperflex.                    Fonte: Imperflex. 

 

Na Obra C algumas interferências tiveram que ser resolvidas antes do trabalho da 

impermeabilização, tais como a troca dos conduítes flexíveis por conduítes rígidos para 

possibilitar o arremate da manta (foto 59) e o reparo com serviço de serralheria nos tubos de 

sustentação do alambrado (foto 60). 

 



64 
 

    
Foto 59: Obra C. Troca de conduítes.                 Foto 60: Obra C. Serviço de serralheria. 
Fonte: Viapol.                   Fonte: Viapol. 

 

Ainda na Obra C é possível notar o arredondamento dos cantos (figura 61) e o cuidado 

com a regularização próxima ao ralo (figura 62). 

    
Foto 61: Obra C. Regularização dos cantos.                Foto 62: Obra C. Regularização próxima ao ralo. 
Fonte: Viapol.                   Fonte: Viapol. 
 

 
e) Imprimação 

Na Obra A não foi possível acompanhar a fase de regularização, porém somente nesta 

obra foi possível acompanhar a imprimação da laje. 

Verificou-se durante a execução da imprimação que os cantos foram arredondados e 

sua a inclinação em direção aos ralos foi respeitada. 
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  Foto 63: Obra A. Imprimação 
  Fonte: Acervo pessoal. 
 

f) Aplicação 

 Em visita à Obra A na fase de estanqueidade foi possível notar que o tubo emergente 

(chaminé) foi impermeabilizado conforme o recomendado (foto 64). Na foto 65 é possível 

constatar a correta aplicação da manta nos cantos. 

    
Foto 64: Obra A. Tudo emergente                  Foto 65: Obra A. Cantos. 
impermeabilizado.                  Fonte: Acervo pessoal. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
Na Obra B não houve acompanhamento da fase de imprimação, porém na fase de 

aplicação da manta notou-se a preocupação em biselar as emendas das mantas conforme pode 
ser observado abaixo na figura 66. 
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Foto 66: Obra B. Aplicação da manta                Foto 67: Obra B. Aplicação da manta 
Fonte: Imperflex                   Fonte: Imperflex 
 
 Assim como a Obra B, a Obra C também não foi acompanhada durante a imprimação, 

porém durante a aplicação da manta constatou-se a correta aplicação com as sobreposições de 

10 cm. 

   
Foto 68 e 69: Obra C. Aplicação da manta. 
Fonte: Viapol. 
 
 Ainda na Obra C nota-se que a manta será arrematada na soleira (foto 70), porém a 
aplicação dos cantos e ancoragem vertical da manta foi realizada corretamente (foto 71). 

O correto em relação à soleira é a manta adentrar 20 cm, porém nesta obra 
o cliente não queria modificação nesta área e no piso interno. 
 

    
Foto 70: Obra C. Detalhe da soleira.                    Foto 71: Obra C. Aplicação nos cantos.  
Fonte: Viapol.               Fonte: Viapol.  
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g) Teste de estanqueidade 

Na Obra A nota-se na figura 72 os ralos tampados para o teste, porém em parte da laje 

(foto 73) não foi realizado o teste de estanqueidade, não havendo assim testado a 

impermeabilização desta área e do tubo emergente.  

       
Foto 72: Obra A. Teste de estanqueidade.                Foto 73: Obra A. Teste de estanqueidade. 
Fonte: Acervo pessoal.                  Fonte: Acervo pessoal. 

 

Na obra B há somente registro fotográfico após a realização do teste de estanqueidade. 

    
Fotos 74 e 75: Obra B. Área após teste de estanqueidade. 
Fonte: Imperflex. 
 

    
Fotos 76 e 77: Obra C. Teste de estanqueidade. 
Fonte: Viapol. 
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h) Proteção mecânica e proteção final 

Em todas as obras a proteção mecânica foi realizada após a camada separadora e 

nenhuma delas utilizou isolante térmico. 

A Obra A foi executada a proteção mecânica em quadros (figura 78). Nota-se a 

execução da proteção mecânica vertical com tela conforme recomendado (figura 79). 

    
Figura 78: Obra A. Proteção em quadros.    Figura 79: Obra A. Proteção vertical. 
Fonte: Acervo pessoal.       Fonte: Acervo pessoal. 
 

Na Obra B foi realizado a proteção mecânica simples, não armada com posterior 
assentamento de piso cerâmico. 

 

   
Foto 80: Obra B. Proteção Mecânica.                     Foto 81: Obra B. Proteção Final. 
Fonte: Imperflex.                 Fonte: Imperflex. 

 

 Obra C, assim como a Obra A foi realizada a proteção mecânica em quadros nas 

dimensões máximas (foto 82), também com a preocupação à proteção mecânica vertical (foto 

83). 
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Foto 82: Obra C. Proteção mecânica em quadros.     Foto 83: Obra C. Proteção mecânica vertical. 
Fonte: Viapol                                                            Fonte: Viapol. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PESQUISAS FUTURAS 

  

Este trabalho obteve dificuldade na obtenção de referências bibliografias devido à falta 

de estudos científicos publicados recentemente. Ao considerar as referências nacionais, o 

último simpósio brasileiro, este também de âmbito latino-americano foi realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI) em 2003.  As últimas teses, seja de mestrado 

ou doutorado, encontradas estão entre o período de 1997 a 2003. 

Notou-se que as referências mais atualizadas estão relacionadas a estudos realizados 

sobre patologias, isso mostra a devida importância à impermeabilização.  

Souza (1997) já havia verificado que a área de impermeabilização no Brasil era 

carente de pesquisas e literatura sobre o assunto, embora houvesse realização de simpósios 

sobre o assunto. Isto ainda foi constatado durante este trabalho, porém com a consideração de 

que anteriormente estes simpósios eram realizados a cada dois anos, e atualmente o último 

simpósio foi realizado em 2003 e próximo está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de 

Impermeabilização (IBI) para ser realizado em 2013. 

Através da análise de três obras de lajes denominadas Obra A, Obra B e Obra C, foi 

possível analisar as deficiências na execução de algumas etapas do processo de 

impermeabilização com o sistema flexível de manta asfáltica.  

Ficou constatado que as três obras só apresentavam as especificações de produtos e 

quantidades e não apresentavam projeto executivo. Ainda na análise de projeto foi possível 

observar na Obra A a inexistência de compatibilização de projetos. 

Quanto ao armazenamento das mantas asfálticas somente duas obras foram analisadas, 

uma delas de acordo com o recomendado, ou seja, em local limpo e protegido de intempéries 

e em outra obra o armazenamento em local suscetível a materiais pontiagudos. A estocagem 

deve ocorrer em local abrigado de radiações, calor, umidade, ações mecânicas, etc, e mesmo o 

material de manta asfáltica sendo um produto que apresenta resistência na área de 

armazenamento não deve haver elementos cortantes. 

A quebra horizontal foi realizada nas três obras e a quebra vertical para realização da 

ancoragem da manta foi feita dentro do recomendado com 20 cm. 

A infiltração de água pela cobertura também pode ocorrer devido à declividade 

inadequada da laje de cobertura, pelo empoçamento de água. Nas três obras constatou-se a 

regularização respeitando a inclinação mínima. Em uma das obras, Obra C, foi positivo a 

análise da regularização próxima ao ralo, do arredondamento dos cantos e da espera por 
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reparos em interferências como conduítes ou dos tubos de sustentação do alambrado para 

posterior realização do trabalho de impermeabilização.  

Quanto à aplicação da manta asfáltica ficou constatado que as três obras, de modo 

geral, apresentaram boa execução, visto que foram realizados corretamente as sobreposições 

de 10 cm entre as mantas, os cantos e a ancoragem vertical da manta. Na Obra A foi 

executado a impermeabilização do tubo emergente (chaminé) conforme o recomendado. 

Porém, com a justificativa de que o cliente solicitou para não interferir na área interna, foi 

detectado na Obra C que a manta foi arrematada na soleira. 

Após a realização do teste de estanqueidade nenhuma das obras apresentou problema, 

todas se mostraram estanque, porém na Obra A não foi realizado o teste de estanqueidade na 

área do tubo emergente. 

Na fase de proteção mecânica todas as obras apresentaram bons resultados. 

Portanto, ao analisar as referências bibliográficas e as obras acompanhas, fica evidente 

que as deficiências encontradas podem ser decorrentes da inexistência de projetos executivos, 

sua compatibilização com os demais projetos quando em obra inicial, e ainda falta de 

memoriais descritivos. Pelo fato da mão de obra das três obras serem treinadas e as obras 

serem acompanhadas por especialistas, não há nenhuma consideração a ser feita neste 

requisito. 

O estudo ainda revelou a escassez por conhecimentos nesta área específica da 

construção civil e que os projetos de impermeabilização não recebem a devida importância no 

contexto da qualidade da construção. 

Para garantir que a impermeabilização alcance a qualidade, o projeto deve ser 

específico, coordenado e compatibilizado com os demais projetos, a mão de obra deve ser 

qualificada, os materiais utilizados devem ser de alta qualidade em respeito à norma e os 

processos construtivos devem ser adequados com conformidade com o projeto e 

acompanhados por especialistas.  

A impermeabilização garante a vida útil desejada ao edifício garantindo ao usuário 

conforto, segurança, salubridade e valor patrimonial. 

 Para pesquisas futuras recomenda-se analisar outros tipos de sistemas 

impermeabilizantes, pois durante este trabalho, constatou-se que a maioria dos estudos são 

focados em sistema flexível de manta asfáltica enquanto há carência de pesquisas sobre outros 

sistemas, tais como as membranas. 
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 Outro ponto relevante que deve ser pesquisado é a relação da impermeabilização com 

o meio ambiente, desde a composição dos materiais impermeabilizantes, o descarte dos 

resíduos e seu possível reaproveitamento. 
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