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RESUMO
O sistema de impermeabilização na construção civil tem sido objeto de preocupação
nas empresas construtoras e para os próprios proprietários, problemas relacionados
com a umidade está presente nas edificações principalmente nas fundações, a falta
de impermeabilização na etapa inicial da obra causara problemas futuros que, além
de difícil reparo tem um custo elevado, podendo causar o surgimento de mofo,
deslocamento do revestimento, corrosão de armaduras e eflorescências.Sendo
assim, este trabalho teve como objetivo comparar impermeabilizantes de base
asfáltica e acrílica, assim como verificar a quantidade de demãos de cada produto e
entender a importância da impermeabilização nas fundações, através de um estudo
descritivo. No laboratório de materiais e solos da UNIARP foram realizados ensaios
de absorção de água por capilaridade em corpos de prova de concreto utilizando
impermeabilizantes flexíveis de base asfáltica e acrílica demostrando a importância
da impermeabilização. Aplicadas duas e quatro demãos de cada produto, após a
secagem os corpos de prova foram inseridos em (5±1)mm de água, sendo
posteriormente determinadas suas absorções. De acordo com os ensaios realizados
com duas demãos a emulsão asfáltica e membrana acrílica tiveram desempenho
muito eficientes e parecidos, mas quando comparado com o de referência a absorção
de água chegou a 2692% a mais que os impermeabilizados e com isso pode-se
perceber a suma importância da impermeabilização nas edificações.
Palavras-chave: Impermeabilização. Impermeabilizante flexível. Ensaio de absorção.
Fundações.

ABSTRACT
The waterproofing system in civil construction has been a concern in the construction
companies and for the owners themselves, problems related to humidity are present
in the buildings mainly in the foundations, the lack of waterproofing in the initial stage
of the work would cause future problems that, in addition to Difficult to repair has a high
cost and can cause mold, coating displacement, corrosion of reinforcements and
efflorescence. Therefore, the objective of this work was to compare asphalt and acrylic
based waterproofing agents, as well as to verify the amount of coats of each product
and to understand the importance of waterproofing in the foundations, through a
descriptive study. In the UNIARP soil and materials laboratory, capillary water
absorption tests were carried out on concrete test bodies using flexible asphalt and
acrylic based waterproofing agents demonstrating the importance of waterproofing.
After applying two and four coats of each product, after drying the specimens were
inserted in (5 ± 1) mm of water, and their absorption was subsequently determined.
According to the tests carried out with two coats the asphalt emulsion and acrylic
membrane had very efficient and similar performance, but when compared with the
reference the water absorption reached 2692% more than the waterproofing and with
this one can perceive the Importance of waterproofing in buildings.
Keywords: Waterproofing. Flexible waterproofing. Absorption test. Foundations.
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1. INTRODUÇÃO
A preocupação com a qualidade de vida dos imóveis não é recente, desde os
primórdios da civilização, a umidade já era um problema para a integridade física do
homem, a preocupação com a construção de estruturas adaptada às suas
necessidades de infraestruturas, habitacionais ou laborais. Ao longo dos séculos
foram se acumulando um grande acervo científico, permitindo o desenvolvimento de
novas tecnologias na construção de materiais e técnicas construtivas (SOUZA, 2008).
A impermeabilização no Brasil ganhou força para a sua normatização a partir
das primeiras obras do metrô da cidade de São Paulo, que se iniciaram em 1968. A
publicação da primeira norma brasileira de impermeabilização aconteceu em 1975,
onde no mesmo ano fundado IBI-Instituto Brasileiro de Impermeabilização.
Para obterem índices mais elevados as empresas buscam maiores níveis de
qualidade de seus produtos, trabalhando no desenvolvimento de novos materiais e
processos na construção civil, principalmente no setor de impermeabilização,
ampliando as possibilidades, mas dificultando na escolha do material a ser utilizado
nas edificações, devido à grande quantidade e a falta de informação. Com o aumento
de competitividade no setor a melhor forma de se obter índices de qualidade depende
da elaboração de projeto mais atualizados (BARROS; BERNARDES, 2013).
A água por ter um poder de infiltração nas estruturas e um dos problemas que
tem causado patologias nas edificações, isso se deve por falha no processo de
impermeabilização, que muitas vezes nem existe, causando patologias. O presente
trabalho teve por objetivo comparar o desempenho de impermeabilizantes flexíveis, e
analisar a importância da impermeabilização principalmente nas fundações, que está
em contato direto com o solo.

1.1

APRESENTAÇÃO DO TEMA

Em um primeiro momento foi abordado os tipos de umidade e as patologias
causadas por elas. Também apresentadas algumas técnicas de Impermeabilização e
suas aplicações, possíveis soluções sobre o que deve ser analisado na escolha do
tipo de impermeabilização a ser executada. Uma descrição breve de alguns tipos de
impermeabilizantes disponíveis no mercado, suas aplicações e detalhes construtivos.
Em um segundo momento foi realizado ensaios em laboratório para análise da
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absorção de água por capilaridade em corpos de prova usando

impermeabilizantes

flexíveis, qual a área de aplicação e o custo benefício de cada material analisado na
pesquisa.

1.2

PROBLEMA

Diariamente observamos um grande número de patologias causadas pela
umidade gerando um alto custo para correção, após a conclusão da obra, mediante
estas colocações, formula-se o problema da pesquisa: Qual a absorção de água por
capilaridade do concreto utilizando impermeabilizantes flexíveis, (membrana acrílica
e emulsão asfáltica).

1.3

JUSTIFICATIVA

A impermeabilização vem tornando-se cada vez mais importante para a
engenharia atual, quando executada no decorrer da obra, o que representa uma
pequena parcela do montante.
Devido à falta do projeto de impermeabilização ou incompatibilidade entre os
mesmos, a falta de conhecimento do melhor produto para cada área da edificação,
tem gerado grande número de patologias após a execução das obras, o que torna-se
indispensável o estudo da impermeabilização.
O meio oeste catarinense por ser uma região úmida e de variações térmicas,
as edificações se dilatam durante o dia e se contrai durante a noite, essa
movimentações causam trincas e fissuras, permitindo a infiltração de água e causando
serias patologias, para evitar essas infiltrações requer a aplicação de uma
impermeabilização adequada para cada área da edificação que seja eficiente.
A impermeabilização é uma camada cuja função é promover a estanqueidade
do piso, vigas, lajes ou paredes, impedindo a ascensão capilar da umidade do solo ou
a infiltração de águas superficiais.
O projeto de impermeabilização deve ser executado e fiscalizado juntamente
com os outros projetos tais como estrutural, arquitetônico, elétrico e hidráulico entre
outros. O projeto de impermeabilização além da planta inclui nos desenhos detalhes
específicos (rodapés, muretas, vigas, arremates e cota) memorial descritivo,
inventariando sistemas e materiais, qualidade de aplicação execução.
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Esse trabalho visa a importância da impermeabilização e a qualidade dos
produtos aplicados, fazendo uma análise comparativa desses materiais disponíveis
no mercado, o qual foi testado a absorção de água por capilaridade de
impermeabilizantes flexíveis, espera-se com a obtenção dos resultados indicar qual o
mais viável para cada área da edificação, o custo benefício e onde pode ser aplicado,
propondo soluções para evitar futuras patologias.

1.4

OBJETIVO

1.4.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é comparar os impermeabilizantes flexíveis de
base asfáltica e acrílica através do ensaio de absorção de água por capilaridade.

1.4.2 Objetivos Específicos

a) Identificar os tipos de umidade e as patologias decorrentes devido à falta de
impermeabilização;
b) Descrever os métodos usualmente empregados de um sistema de
impermeabilização;
c) Realizar a caracterização dos materiais e definir a dosagem do concreto;
d) Verificar por meio de ensaio de absorção de água por capilaridade qual
impermeabilizante flexível testado apresenta desempenho de estanqueidade.

1.5

METODOLOGIA

Com o intuito de avaliar qual dos impermeabilizantes flexíveis possui um melhor
desempenho fez-se necessário testes de laboratório, onde analisou-se a
caracterização dos agregados por determinação da composição granulométrica
conforme recomendações da NBR NM 248 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS - ABNT,2003), determinação da massa específica aparente,
conforme NBR NM

52 (ABNT,2009), determinação da massa unitária e do volume

de vazios NBR NM 45 (ABNT, 2006), determinação do material fino que passa através
da peneira 75 µm, por lavagem NBR NM 46 (ABNT, 2003), Agregado graúdo -

18

Determinação da massa específica, massa específica aparente e absorção de água
NM 53 (ABNT, 2009).
Na sequência estabeleceu-se o traço padrão e moldou-se os corpos de prova
cilíndricos, para posteriormente fazer-se os testes para a determinação da absorção
de água por capilaridade nós principais materiais impermeabilizantes flexíveis de
acordo com a NBR 9779 Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da
absorção de água por capilaridade (ABNT, 1995) testando a estanqueidade e
avaliando o custo benefício de cada material utilizado.
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2

2.1

DESENVOLVIMENTO

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 Impermeabilização

Impermeabilização 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, vapores e umidade NBR 9575 Impermeabilização Seleção e projeto (ABNT, 2010).
O projeto de impermeabilização planeja e especifica materiais e métodos a
serem utilizados em áreas molháveis. Todo projeto de impermeabilização deve seguir
procedimentos preditos na NBR 9575 (ABNT, 2010).
De acordo com Borges (2009), um dos grandes problemas na construção civil
são os vícios da construção também chamadas como falhas, na execução do serviço,
onde essas não foram previstas pelo engenheiro no projeto. Um dos problemas e a
presença da água que por capilaridade ou percolação acabam penetrando nos
revestimentos por trincas ou pequenas fissuras, na maioria das vezes imperceptíveis,
para solucionar esses problemas é sempre de difícil execução e com um custo bem
elevado.
A fim de prevenir a ocorrência de tais problemas normalmente em áreas
molhadas (cozinhas, banheiros, áreas de serviço), poços de elevador, lajes de
coberturas, caixas de agua, terraços e floreiras. Faz-se necessário a contratação de
uma empresa especializada para a execução da impermeabilização (BORGES, 2009).
Segundo a NBR 9575 (ABNT, 2010), a impermeabilidade é a propriedade de
um produto de ser impermeável aos fluidos. A sua determinação está associada a
uma pressão-limite convencionada em ensaio específico

2.1.2 A Importância da Impermeabilização

Impedindo a passagem de águas, vapores e fluidos, a impermeabilização
permite habitabilidade e a funcionalidade na construção civil, ainda protege a
edificação de vários problemas patológicos que podem surgir com a infiltração de
água componentes agressivos do ambiente (gases poluentes, chuva ácida). A
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exposição de vários tipos de materiais de construção sofre processo de degradação
e deterioração quando exposto aos meio agressivos da atmosfera (SILVA, 2003).
Um projeto de construção civil contempla diversos projetos tais como hidráulica,
elétrica, acabamento e deve contemplar igualmente um projeto de impermeabilização.
O profissional encarregado de planejar a impermeabilização deve desenvolvê-lo em
total conformidade com as normas vigentes.
Tratada com pouca importância pelos projetistas, engenheiros, arquitetos, a
impermeabilização na construção civil deve ser analisada com muita atenção desde a
fase de projeto, evitando assim futuras infiltrações de água que possa trazer serias
consequências como eflorescência, corrosão da armadura, degradação do concreto
e argamassa, curto circuito, bolhas nas tintas onde gera custos altos de manutenção
e recuperação das áreas afetadas (SILVA, 2003).

2.1.3 O Custo Benefício da Impermeabilização

De acordo com Raisdorfer (2013), para que a execução seja feita de maneira
adequada, vários pontos devem ser observados tanto pelo contratante quanto pela
empresa contratada quanto a prazos e custos, mas a impermeabilização que
representa o menor custo da obra 3% do total, apesar de sua grande importância, mas
muitas vezes e deixado de lado para enxugar os gastos e assim aumentando os lucros
imediatos. É imprescindível para garantir a vida útil, qualidade e segurança nas
edificações, realizar uma impermeabilização de modo a definir o método mais
adequado para evitar futuros problemas, além de gastos adicionais que podem chegar
até 20% do valor total da construção.
A durabilidade e a qualidade de uma obra estão relacionadas ao bom
desenvolvimento do projeto de impermeabilização desde a fundação até a cobertura,
deve ser desenvolvido em conjunto com os demais projetos da obra, onde sejam
indicados os produtos para cada finalidade evitando problemas decorrentes da
degradação precoce das estruturas (RAISDORFER, 2013).
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Tabela - 1 Percentual de custo do valor total da obra
Etapa
Fundação
Estrutura
Alvenaria
Elevador
Revestimento
Impermeabilização
Pintura, limpeza final

Peso
12%
25%
17%
10%
22%
3%
10%
Fonte: Vedacit (2006)

2.1.4 Principais Causas de Patologias

De acordo com Righi (2009), a água de forma direta ou indireta e um dos
grandes causadores de patologias, em qualquer estado que se encontre solido, liquido
ou vapor, sendo vista como um agente de degradação ou caminha para a instalação
de outros agentes.
Entre os problemas mais comuns referentes a umidade encontram-se
eflorescências, corrosão, deslocamento de revestimentos ou mudanças de coloração,
fungos, líquens, bolor, sendo uma série de mecanismos que podem gerar umidade
nos materiais de construção, absorção higroscópica de água, capilaridade,
condensação capilar, infiltração e fluxo superficial de água (BAUER, 2007).

Tabela - 2 Origem das umidade nas edificações
ORIGEM DA UMIDADE

PRESENTE NA

Proveniente da construção;

Execução de argamassas e concreto;

Oriunda das chuvas;

Coberturas, paredes, lajes de terraços;

Capilaridade ascensional;

Terra e através do lençol freático;

Vazamentos de redes de água e esgoto;

Paredes, pisos, lajes e telhados;

Condensação;

Pouca

ventilação

paredes, forros;
Fonte: Souza (2008)

em

banheiros,
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Segundo Lersch (2003), a ausência de impermeabilização são resultados de
umidades excessivas nas edificações, e podem ser, por umidade de obra, por
condensação, ascensional, acidental ou infiltração.

2.1.4.1 Umidade por condensação

Consequência do encontro do ar com alta umidade, com superfícies
apresentando baixas temperaturas, o que causa a precipitação da umidade, esse
fenômeno ocorre pela redução de capacidade de absorção da umidade pelo ar
quando está mais frio e pela diferenciação de materiais, conforme sua densidade,
quanto mais denso são mais atacados e os de menor densidade sofrem menos, esse
agente se apresenta de forma superficial (RIGHI, 2009).
Segundo Bauer (2015), quando condensação da umidade do ar se encontra
sobre as paredes em áreas mais frias, a umidade já se encontra dentro do ambiente
então sistema impermeabilizante só teria a função de impedir que a umidade penetre
no interior da estrutura, a solução mais adequada para este caso seria a ventilação
do ambiente ou revestimento com tintas hidrófobas o que não elimina a umidade mas
faz escorrer mais rapidamente.

Figura - 1 Processo de umidade por condensação

Fonte: Busarello Representações (2013)
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2.1.4.2 Umidade ascensional

Tem origem pela absorção da água existente no terreno, nas fundações, a qual
migra alcançando um equilíbrio entre as forças de gravidade, capilaridade e
evaporação, seja pelas águas das chuvas ou lençóis freáticos superficiais (RIGHI,
2009).
De acordo com Souza (2008), em paredes de alvenarias de tijolos a ascensão
pode alcançar uma altura média de 0,80m, podendo chegar a 1,50m. Este mecanismo
provoca manchas nas regiões próximas ao solo, acompanhadas de eflorescências e
bolor.

Figura - 2 Processo de umidade ascensional

Fonte: Construção e Reforma (2010)

2.1.4.3 Umidade acidental

Segundo Righi (2009), a umidade causada por falhas nos sistemas de
distribuição, de esgotos, agua potável e pluviais onde acabam ocasionando
infiltrações. Esse tipo de umidade e mais comum em edificações mais antigas, devido
aos materiais com validade vencidos.
Esse tipo de umidade é caracterizado através do surgimento de manchas
isoladas nas paredes, com um formato similar ao circular e com o centro mais úmido,
gerando poeiras na área afetada.
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Figura - 3 Processo umidade acidental

Fonte: Refon execução em mãos (2013)

2.1.4.4 Umidade de infiltração

É a passagem de umidade da parte externa para a parte interna, se dá através
de trincas, pela alta capacidade dos materiais absorverem a umidade do ar ou mesmo
por falhas na interface entre elementos construtivos, como planos de portas e janelas
ou paredes. Geralmente, é ocasionada pela água da chuva, onde combinada com o
vento, pode agravar a infiltração com o aumento da pressão de infiltração (RIGHI,
2009).

Figura - 4 Processo umidade de infiltração

Fonte: Jornal das Lajes (2012)
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2.1.4.5 Umidade de obra

Caracterizada como a umidade que ficou interna aos materiais presente na
execução da obra, como em argamassas e concreto e que acaba por se exteriorizar
em decorrência do equilíbrio que se estabelece entre material e ambiente, que
transferem a umidade para a parte interna das alvenarias, encontram-se dentro dos
poros dos materiais desaparecendo com o tempo (cerca de seis meses), para entrar
em equilíbrio com o ambiente interno (RIGHI, 2009).

Figura - 5 Processo umidade de obra

Fonte: Refon execução em mãos (2013)

2.1.5 Sistemas Impermeabilização

Conforme Borges (2009), a preparação da base e um fator aonde alguns
cuidados básicos devem ser adotados, a área a ser impermeabilizada deverá estar
isenta de sujeiras (pó, pontas de ferro, óleos, graxas e restos de madeira). Todas as
peças ou tubulações deverão estar devidamente fixadas em seus lugares.
Feita a limpeza, inicia-se o preparo da base aplicando uma camada de
argamassa de regularização no traço de 1:3 a granulometria de areia de 0 mm a 3 mm
sem adição de aditivos. O acabamento deverá ser rustico feito com desempenadeira
de madeira e com os caimentos necessários sendo que toda a superfície a ser
impermeabilizada que necessite de escoamento d’água requer um caimento mínimo
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de 1% em direção coletores, deve-se esperar 48 horas para a aplicação da
impermeabilização (NBR 9574, ABNT, 1986).
Conforme a NBR 9575 (ABNT, 2010), define-se como camada de regularização
horizontal ou contra piso. Estrato com as funções de regularizar o substrato,
proporcionando uma superfície uniforme de apoio, coesa, perfeitamente aderida e
adequada à camada impermeável, e de fornecer a ele um certo caimento ou
declividade.
E fundamental um bom projeto de impermeabilização para garantir a vida útil
com boas condições de uso mantendo estáveis as edificações para atender a norma
de desempenho. De modo geral as coberturas são as que mais sofrem com variações
climáticas,

nesses

casos

mesmo

um

concreto

impermeável

exige

uma

impermeabilização flexível, impedindo a infiltração de água por possíveis fissuras ou
trincas (VEDACIT, 2006).
Ao passar dos anos o avanço da tecnologia tem sido de fundamental
importância para que a impermeabilização crescesse no Brasil. A necessidade de um
sistema mais adequado para a realidade de cada região, pois com o surgimento
constante de novos produtos requer maior conhecimento por parte dos profissionais
da área.
A escolha do sistema de impermeabilização deve ser avaliado os seguintes
aspectos, comportamento físico dos elementos estruturais de suporte avaliando
possíveis surgimento de trincas e fissuras, provenientes de aquecimento ou
resfriamento alterando as dimensões das peças ou recalques, vigas em balanço,
influências do entorno (trafego intenso, construções vizinhas). Em condições de
temperatura constante e com carga estabilizadas como locais onde o concreto
permaneça em compressão, subsolos, estão menos sujeitos ao surgimento de
fissuras (BAUER; VASCONCELOS; GRANATO, 2007).
Os sistemas de impermeabilização disponíveis possuem diferenças de
concepção, princípio de funcionamento, técnicas de aplicação, materiais entre outros,
com essas variações e classificações podem nos auxiliar na comparação de materiais
existentes no mercado atual.
Segundo a NBR 9575 (ABNT, 2010), os sistemas impermeabilizantes podem
ser divididos em flexíveis e rígidos, que estão relacionados às partes construtivas
sujeitas ou não a fissuração.
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2.1.5.1 Sistema de impermeabilização flexível

De acordo com NBR 9575 (ABNT, 2010), impermeabilização flexível e definida
como conjunto de produtos ou materiais com flexibilidade compatíveis ou aplicáveis
nas partes construtivas sujeitas a movimentação. A camada impermeável se
caracteriza como flexível quando submetida a ensaio especifico.
Há dois tipos básicos de sistemas flexíveis:
a) Sistema Flexível moldado no local: membranas asfálticas, acrílicas, e
revestimentos poliméricos;
b) Sistema Flexível Pré-Fabricado: mantas asfálticas, membranas PVC.
Esses sistemas são indicados para estruturas sujeitas à

vibração,

movimentação, Variações térmicas e forte exposição ao sol, como: terraços, lajes de
cobertura, calhas de concreto, áreas frias (banheiros, cozinhas) área de serviço
(VEDACIT, 2006).

2.1.5.1.1 Sistema flexível moldado no local

2.1.5.1.1.1

As

Membranas

membranas moldadas

in

loco foi um

dos primeiros tipos de

impermeabilização utilizados, com as novas técnicas, produtos e equipamentos de
aplicação da solução voltou a competir de igual com as mantas. As membranas
quando bem executadas são excelentes soluções para áreas muito estreitas ou
recortadas como canaletas de drenagem e jardineiras, ou obras de reparo em paredes
de gesso a cartonado devido sua menor espessura. São produtos elaborados com ou
sem estruturante (nylon, tela de poliéster e véu de fibra de vidro) aplicado a partir
demãos de tinta ou pasta estão disponíveis para sistema rígido ou flexível para as
novas tecnologias de produção, proporcionando a utilização nos mais diversos tipos
de uso (CICHINELLI, 2007).

2.1.5.1.1.2

Membranas asfálticas

Righi (2009), relata que o material impermeabilizante das membranas
asfálticas e produtos derivado do CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), são moldadas
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a quente ou a frio, moldados in loco, compostos pela sobreposição de camadas de
asfalto, possuem certa diferença de qualidade em função do tipo de asfalto e dos
polímeros empregados. Os estruturantes mais usados, responsáveis pela resistência
à tração, são as telas de poliéster ou nylon, véus de polietileno e véus de fibra de
vidro. Os asfaltos podem ser modificados, oxidados ou poli condensados. A limpeza
do local, preparação da superfície, camada de proteção e arredondamento dos cantos
são semelhantes as indicadas para mantas pré-fabricadas.
Há aplicação a frio e feita semelhante a uma pintura, com rolo ou trincha, sendo
a primeira aplicação do produto sobre superfície seca, após a execução da primeira
demão a área deve ser recoberta com uma camada estruturante como mostra a (figura
6), na segunda demão aplicasse no sentido cruzado em relação à primeira,
aguardando o intervalo de secagem aplicar as demãos subsequentes até atingir o
consumo.
Figura - 6 Execução de membrana asfáltica a frio

Fonte: Equipe de obra (2015)

Na membrana moldada a quente, usa-se blocos de asfalto derretido, usando
estruturante (tela de poliéster) no meio da espessura indicada que varia entre 3 a 5
mm, e composto por várias camadas de aplicação, o aquecimento do asfalto fica entre
180ºC e 220ºC, e aquecido em caldeiras a gás, elétricas ou em fornalhas mas há
maior dificuldade de se obter a temperatura ideal. O controle e muito importante pois
a viscosidade facilita o espalhamento do asfalto, tendo-se melhor rendimento na
aplicação final da impermeabilização (RIGHI, 2009).
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Figura - 7 Execução de membrana asfáltica a quente

Fonte: Equipe de obra (2015)

2.1.5.1.1.3

Membrana acrílica

Impermeabilizante e à base de resinas acrílicas dispersas, possuem
flexibilidade e elasticidade, quando misturado ao cimento forma membranas
impermeáveis resistentes, indicado para lajes de cobertura exposta, telhados,
marquises, baldrames, pré-fabricados, piscinas e outros. A aplicação da camada
primaria deve ser executada sobre superfícies úmidas sendo duas demãos em
sentidos cruzados, a tela de reforço e colocada após a primeira demão, respeitando
os intervalos de secagem aplica as demais até atingir a camada recomendável. Esse
sistema não requer proteção mecânica sobre a membrana, somente se o trafego de
pessoas e automóveis for muito intenso. A desvantagem e que requer de manutenção
periodicamente por não ter uma camada de proteção mecânica (RIGHI, 2009).
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Figura - 8 Execução de membrana acrílica com estruturante

Fonte: Equipe de obra (2015)

2.1.5.1.1.4

Revestimentos poliméricos

De acordo com Lima (2012), para a aplicação do substrato a superfície deve
estar limpa e úmida. A preparação da mistura pode ser mecânica ou manual
adicionando aos poucos o componente em pó ao componente resina e misturar
homogeneamente dissolvendo os possíveis grumos, até formar uma argamassa
fluida, e impermeabilizante flexível e elástico aplicado a frio em forma de pintura
sobre o substrato em demãos cruzadas com intervalo de 2 a 6 horas, dependendo da
temperatura ambiente, quando utilizar a tela poliéster adiciona-la após a primeira
demão.
De acordo com a NBR 9575 (ABNT, 2010), trata-se de um impermeabilizante
produzido industrialmente, e composta por cimentos especiais, polímeros acrílicos,
agregados minerais inertes, látex e aditivos, aplicado em forma de pintura, forma uma
película impermeável e ótima aderência para pressões d’agua podendo sua estrutura
ser reforçada com uma tela de poliéster.
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Figura - 9 Execução de revestimentos poliméricos

Fonte: Equipe de obra (2015)

2.1.5.1.2 Sistema flexível pré-fabricado

2.1.5.1.2.1

Manta asfáltica

São produtos impermeáveis, flexíveis, duráveis e fácil aplicação, usado em
áreas sujeitas a movimentação, variação térmica, vibrações, tais como baldrames,
vigas, lajes e calhas de concreto. A sua produção e a base de asfaltos modificados
com polímeros e estruturados com tecido poliéster sendo as mais resistentes, as de
fibra de vidro são de ótima qualidade, porém menos resistentes (BARROSO et al.,
2015).
A aplicação requer alguns cuidados, em relação ao acabamento do piso,
declividade para os ralos, arredondamento dos cantos e arestas e corrigir as
irregularidades do concreto que podem perfurar a manta prejudicando a qualidade da
impermeabilização, depois de curada a regularização do piso aplica-se uma camada
de primer com trincha ou rolo, os ralos e tubulações aparentes devem ter uma atenção
especial fazer um rebaixamento de 1 cm na regularização sendo esse quadrado ao
volta do ralo com aresta de 40 cm, então e feito o arremate. Após feito toda a
preparação aplica-se a manta com ajuda de um maçarico o aquecimento deve derreter
a manta e aquecer a superfície imprimada para auxiliar na aderência imediata da
manta asfáltica (BARROSO et al., 2015).
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De acordo com NBR 9575 (ABNT, 2010), a inclinação do substrato das áreas
horizontais deve ser definida após estudos de escoamento, sendo no mínimo de 1%
em direção aos coletores de água. Para calhas e áreas internas é permitido o mínimo
de 0,5%.
Depois da aplicação da manta deve – se fazer a proteção mecânica com
argamassa de cimento e areia, pois a manta não combina com raios ultravioletas, com
exceção das mantas aluminada (filmes de alumínio) e ardosiada (grãos de ardósia),
essas podem ficar como acabamento, mas não podem receber tráfego de pessoas.
As emendas entre as mantas devem ser executadas em temperaturas
adequadas para cada tipo de manta sem danifica-las, mantendo sua composição e
estanqueidade, as emendas devem ser sobrepostas em 10 cm nos sentidos
transversal e longitudinal. A escolha do tipo manta a ser usado varia em função dos
locais e estruturas da carga atuante sobre a manta, exposição a intempéries, grau de
fissuração previsto, flecha máxima admissível e forma de aplicação aderida ou não ao
substrato NBR 9952 Manta asfáltica para impermeabilização (ABNT, 2007).

Figura - 10 Aplicação da manta asfáltica. A = Tratamento de ralo; B = inclinação de
áreas horizontais

Fonte: Imperflex (2013)
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2.1.5.1.2.2

Membranas de PVC

De acordo com Perdigão (2007), sua constituição apresentam resinas de PVC
plastificado. A sua aplicação requer que a superfície esteja limpa e isenta de materiais
soltos, solventes, óleos, alcatrão, também a superfície deve estar firme devido a
necessidade que o suporte vai ter, de absorver tensões resultantes da aplicação da
membrana. A regularização se faz necessário para que não se acumule poças de
água permitindo o correto escoamento das águas. A aplicação deste tipo de
membrana se faz preferencialmente com temperaturas do ar entre 5ºC a 35ºC no caso
da execução seja feito fora desse intervalo o resultado final pode ser comprometido.
A aplicação da membrana em sistema flutuante de mono camada em que as
sobreposições são soldadas a ar quente e a fixação na circunferência e feita
mecanicamente. O funcionamento tanto pode ser no sistema flutuante com fixação
mecânica na circunferência ou no sistema flutuante lastrado onde vai se aquecendo a
membrana até a liquidificação da zona superficial da membrana pressionando-a
contra o suporte. As soldas das sobreposições em ambos os casos são executadas
com ar quente e rolo de pressão, com largura mínima e de sete centímetros
(PERDIGÃO, 2007).

Figura - 11 Aplicação de membranas de PVC

Fonte: Mundo arquitectura (2014)

34

2.1.5.2 Impermeabilização rígida
Segundo a NBR 9575 (ABNT, 2010), impermeabilização Rígida é um
conjunto de produtos ou materiais aplicáveis nas partes construtivas que não ocorram
fissuração. Esse método de impermeabilização não movimenta-se com a estrutura,
onde leva a exclusão de áreas expostas a variação de temperatura ou acomodação
das estruturas.
De acordo com Borges (2009), esse sistema consiste no acréscimo de
impermeabilizante na argamassa de cimento e areia e esse sistema também pode ser
considerado como um método de impermeabilização usualmente usado em vigas
baldrames, concretos, revestimentos de piscinas, reservatórios.

2.1.5.2.1 Cristalizantes

Ao misturar um componente adesivo a um cimentício, a massa ganha
consistência de pasta, quando aplicada sobre a superfície úmida, formam cristais que
ao secarem bloqueiam a passagem da água.
Os cimentos cristalizantes são compostos por cimentos especiais e aditivos
minerais, que contem propriedade de introdução osmótica nos capilares da sua
formação, formando um gel que se cristaliza, integrando-se ao concreto de cálcio
estáveis e insolúveis.
Existem dois tipos de cristalizantes, os cimentos cristalizantes e os
cristalizantes líquidos. Os cimentos cristalizantes são aplicados diretamente nas
superfícies de concreto, argamassa ou alvenaria sob forma de pintura, previamente
saturadas com água. Os cristalizantes líquidos a base de silicatos e resinas, ao ser
aplicado preenche a porosidade das alvenarias, formando cristais que impedem a
umidade ascendente (DENVER, 2008).
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Figura - 12 Aplicação de cristalizantes

Fonte: Equipe de obra (2015)

2.1.5.2.2 Argamassa impermeável com aditivo hidrófugo

Argamassa com aditivo impermeabilizante tipo de impermeabilização de
argamassa dosada em obra, aplicada em substrato de alvenaria, constituída de areia,
cimento, aditivo impermeabilizante e água NBR 9575 (ABNT, 2010).
E um líquido que ao ser adicionado à argamassa normal adquire propriedades
que a permeabilidade e absorção capilares, e recomendadas para estruturas que não
estejam sujeitas a movimentação, tornando as argamassas e os concretos
impermeáveis a infiltração de agua. Este sistema permite que o ar saia do material
evitando trincas por pressão interna.
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Figura - 13 Aplicação de argamassa impermeável com aditivo hidrófugo

Fonte: Equipe de obra (2015)

2.1.5.2.3 Cimento impermeabilizante de pega ultra rápida

Conforme a Denver (2008) este produto e indicado para tamponamento de
infiltrações e jorros de água sob pressão em subsolos, cortinas, poços de elevadores,
galerias e outras estruturas submetidas à infiltração por lençol freático, sendo uma
solução temporária, permitindo que a impermeabilização definitiva seja efetuada
adequadamente. Esse método de estaqueamentos de agua sob pressão pode ser
feito com a presença de água para chumbamentos urgentes e comum também ser
usado em revestimento de superfície úmida. Os métodos de aplicação desse produto
requer alargar conicamente o orifício que esteja jorrando água, depois de remover
todas as partículas soltas, misturar 1 parte de cimento e 1 parte de areia média seca.
Adiciona-se aproximadamente ½ do produto impermeabilizante, misturando
rapidamente e ao cimento, com essa mistura pronta a aplicação e feita com as mãos
devidamente protegidas com luvas formando um tampão, mantendo apertado por
alguns instantes.
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Figura - 14 Aplicação impermeabilizante de pega ultra rápida

Fonte: Diprotec(2015)

2.1.5.2.4 Argamassa polimérica

Argamassa polimérica e um bi componente sendo um composto de emulsão
de polímeros e Cimento, tendo um menor custo, de fácil aplicação torna a argamassa
polimérica um dos sistemas de impermeabilização mais utilizados, sua aplicação e
indicada para conter umidade e infiltrações em estruturas estáveis (cisternas,
baldrames, subsolos) (RIGHI, 2009).
Segundo a NBR 9575 (ABNT, 2010), e uma impermeabilização industrializada
aplicada na alvenaria ou substrato de concreto, constituída de agregados minerais
inertes,

polímeros

e

cimento,

forma

um

revestimento

com

propriedades

impermeabilizantes. Sendo que o polímero promove a resistência impermeabilizante
mesmo com pressão e forma uma resistência química.
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Figura - 15 Aplicação argamassa polimérica

Fonte: Weber (2016)

2.1.6 Projeto de Impermeabilização

A função do projeto de impermeabilização e elaborar, discriminar, analisar e
adotar os métodos adequados visando um bom desempenho da impermeabilização
compatibilizando os possíveis sistemas impermeabilizantes que venham ser adotados
para a concepção da edificação (MELLO, 2005).
Conforme a NBR 9575 (ABNT, 2010), impermeabilização- Seleção e Projeto, os
projetos básicos e executivo deve ser realizados simultaneamente aos outros projetos
de edificações como: estrutural, arquitetônico, hidráulico, elétrico, ar condicionado,
paisagismo entre outros possibilitando e identificando possíveis interferências e
consequentemente prevenindo futuras patologia.
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Tabela - 3 Principais erros na edificação
ERROS DE

CAUSAS

MANIFESTAÇÕES

Escolha de materiais inadequados.
Pouco caimento para o escoamento das

Projeto

águas.
Falta de impermeabilização.
Dimensionamento inadequado para as águas
fluviais.
Má execução das juntas.
Impermeabilização inadequada nos

Execução

arremates, ralos, passagens de tubulações

Mancha
Mofo
Corrosão da armadura
da laje

pela laje.
Execução inadequada da impermeabilização.

Lixiviação do concreto
Degradação

Materiais

do

Materiais de baixa qualidade.

revestimento do forro

Materiais inadequados.

Gotejamento;

Rachaduras na platibanda provocam
infiltrações por baixo da impermeabilização.
Ralos quebrados
Manutenção Vazamento de rede fluvial ou sanitária
Entupimento de ralos ou calhas
Ruptura na impermeabilização
Fonte: Souza (2008)

De acordo com a NBR 9575 (ABNT, 2010), um projeto de impermeabilização
deve:
a) Evitar a passagem de líquidos e vapores nas edificações, aonde necessitam
de estanqueidade, podendo ou não ser integrados a outros sistemas
construtivos desde de que proporcionem a mesmas condições de
estanqueidade.
b) Proteger componentes e elementos construtivos expostos ao intemperismo,
(ação de agentes agressivos presentes na atmosfera).
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c) A utilização dos sistemas de impermeabilização protegem o meio ambiente
dos agentes contaminantes.
d) Quando possível possibilitar o acesso a impermeabilização, aonde possa
ser percebido falhas no sistema impermeável, componentes construtivos e
degradação das estruturas.

2.1.7 Elaboração do Projeto de Impermeabilização

Projeto básico de impermeabilização é projetado por profissional legalmente
habilitado, utilizados em obras de construção civil de uso público, privado e coletivo
NBR 9575 (ABNT, 2010).
Projeto executivo de impermeabilização, e os serviços decorrentes, devem ser
realizados por profissionais habilitados. Em todas as peças gráficas e descritivas
(projeto básico, projeto executivo e projeto como construído), devem constar os dados
do profissional responsável habilitado NBR 9575 (ABNT, 2010).
Segundo a NBR 9574 (ABNT, 1986), a execução da impermeabilização feita
por uma empresa especializada que recebe uma série de documentos técnicos para
possibilitar a execução.
Planilha das quantidades de serviços a serem realizados:

a) Especificações dos materiais a serem empregados e dos serviços a serem
executados;
b) Indicação da forma de medição dos serviços a serem realizados;
c) Desenhos e detalhes específicos;
d) Memorial descritivo e justificado;
e) Estimativa de custos dos serviços a serem realizados.

Para se obter bons resultados no projeto de impermeabilização, deve-se conter
os elementos básico que são:

a) A técnica de aplicação desses materiais, em cada local;
b) Os serviços complementares a impermeabilização;
c) Os materiais que serão utilizados em cada caso;
d) A solução de todos os problemas de impermeabilização possíveis.
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2.1.8 Detalhes Construtivos

Segundo Mello (2005), ao iniciar a execução do processo de impermeabilização
deve-se tomar cuidados para que não ocorram vazamentos posteriores, pois esses
detalhes são de extrema importância no processo, pois a maioria dos problemas de
impermeabilização ocorre nas juntas, ralos, passagens de dutos, encontros com ralos
e chumbamentos, sendo de suma importância detalhar em projetos esses pontos
críticos.
Para que todo o sistema obtenha um bom desempenho e necessário estar
atento aos detalhes e procedimentos básicos como: camada de regularização,
caimento mínimo de 1%, cantos ou arrestas arredondadas evitando a danificação do
material impermeabilizante, preocupação com a insolação térmica e mecânica. O
movimento de uma laje, por exemplo pode causar fissuras e pôr a perder todo o
trabalho executado caso o sistema impermeabilizante não tenha sido projetado para
aquela situação.

Figura - 16 Detalhes construtivos da junta de dilatação

Fonte: Riomar (2000)
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De acordo com a NBR 9575 (ABNT, 2010), o projeto executivo de
impermeabilização deve atender aos seguintes detalhes construtivos:

a) Em planos verticais deve ser previsto encaixes para embutir o material
impermeabilizante a uma altura de 20 cm acima do nível do piso acabado ou
19 cm do nível máximo que a água pode atingir.
b) Em áreas horizontais a inclinação do substrato para escoamento mínimo e de
1%em direção aos coletores e de 0.5% para calhas internas.
c) O diâmetro dos coletores para que garanta a manutenção da seção nominal
dos tubos prevista no projeto hidráulico e de no mínimo 75 mm, os coletores
devem ser fixados rigidamente a estrutura, esse mesmo procedimento e
aplicado também aos coletores que atravessam vigas invertidas.
d) As tubulações externas devem ser afastadas entre elas ou dos planos verticais
no mínimo 16 cm, as que ultrapassam lajes impermeabilizadas devem ser
fixadas a estrutura.
e) A instalação e tubulação quando necessita ser fixada na estrutura, no nível da
impermeabilização, tem que possuir detalhes específicos de arremate e
reforços da impermeabilização;
f) As tubulações elétricas, de gás e hidráulicas entre outras que passam sobre a
laje devem ser executadas encima da impermeabilização e nunca embaixo
dela, quando ficam aparentes deverão ser executadas a 10 cm acima do nível
do piso acabado.
g) Quando houver sistemas de aquecimento de piso ou tubulações de água
quente deve-se fazer uma isolação térmica adequada para a execução da
impermeabilização.
h) Os cantos vivos e arrestas a serem impermeabilizados requer ser
arredondados.
i) As juntas de dilatação devem ser divisora de água, tendo suas cotas mais
elevadas no nivelamento do caimento, deve-se prever detalhamento
específico, principalmente ao rebatimento de sua abertura na proteção
mecânica e nos pisos posteriores.
j) Proteção mecânica e pisos posteriores, necessitam de juntas de retração e
trabalho térmico preenchidos com materiais desformáveis, especialmente no
encontro de diferentes planos.
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Figura - 17 Camadas de um sistema de impermeabilização de pisos de forma
genérica

Fonte: Riomar (2000)

2.1.9 Teste de Estanqueidade

Estanqueidade e a propriedade de um elemento (ou de um conjunto de
componentes) de impedir a penetração ou passagem de fluidos através de si. A sua
determinação está associada a uma pressão-limite de utilização NBR 9575 (ABNT,
2010).
Segundo a NBR 9574 (ABNT, 1986), Após a execução da impermeabilização,
recomenda-se ser efetuada uma prova de carga com lâmina d’água, com duração
mínima de 72 h para verificação da aplicação do sistema empregado. Ao interromper
os serviços de impermeabilização, devem ser seguidos os critérios do sistema para
uma posterior continuidade destes. Depois da aplicação do impermeabilizante, antes
da camada de proteção mecânica, deve-se fazer o teste de estanqueidade do sistema.

44

Figura - 18 Teste de estanqueidade

Fonte: Construção mercado (2012)

2.2

METODOLOGIA E MATERIAL

Após a pesquisa bibliográfica foram realizados estudos experimentais no
laboratório de materiais e solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP,
onde foi realizado a caracterização dos materiais e confecção do concreto para
realização dos corpos de prova, em forma cilíndrica 10x20 cm, para a determinação
da absorção de água por capilaridade nos principais materiais impermeabilizantes
flexíveis testando a estanqueidade e analisando o custo benefício.

2.2.1 Materiais

No presente trabalho realizou-se um comparativo para avaliar a absorção de
água por capilaridade de dois impermeabilizantes: membrana asfáltica e membrana
acrílica.
Os materiais utilizados em laboratório na confecção dos corpos de prova estão
relacionados a seguir:
a) Cimento Portland;
b) Agregado miúdo natural;
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c) Agregado graúdo natural;
d) Água de amassamento;
e) Impermeabilizantes flexíveis;

2.2.1.1 Cimento Portland
O cimento utilizado foi o CP II Z – 32, por se tratar de um cimento bastante utilizado
e facilmente encontrado no comércio. E que de acordo com a NBR 11578 (ABNT,
1997) contém de 94 a 76% de clínquer mais sulfatos de cálcio, de 6 a 14% material
pozolânico e de 0 a 10% material carbonático.
O cimento é fornecido em sacos de 50 kg e fica armazenado em local protegido
de intempéries e empilhado sobre estrados de madeira para evitar o contato direto
com o piso.

2.2.1.2 Agregado miúdo natural

Para a realização da caracterização deste agregado foram realizados os seguintes
ensaios:
a) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica
(ABNT, 2003);
b) NBR NM 52: Agregado miúdo – Determinação da massa especifica e massa
especifica aparente (ABNT, 2009).
c) NBR NM 45: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de
vazios (ABNT, 2006).

2.2.1.3 Agregado graúdo natural

Para a realização da caracterização deste agregado foram realizados os
seguintes ensaios:
a) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica
(ABNT, 2003);
b) NBR NM 45: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de
vazios (ABNT, 2006).
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c) NBR NM 46: Agregados - Determinação do material fino que passa através da
peneira 75 um, por lavagem (ABNT, 2003).
d) NBR NM 53: Agregado graúdo - Determinação de massa específica, massa
específica aparente e absorção de água (ABNT, 2003).

2.2.1.4 Água de amassamento

A água utilizada no preparo dos traços de argamassas é potável e proveniente
do poço artesiano da UNIARP da cidade de Caçador – SC.

2.2.1.5 Impermeabilizantes flexíveis

Os impermeabilizantes que serão utilizados no experimento serão:
A membrana acrílica, que é um impermeabilizante à base de resinas acrílicas
dispersas, possuem flexibilidade e elasticidade, quando misturado ao cimento forma
membranas impermeáveis resistentes, indicado para lajes de cobertura exposta,
telhados, marquises, baldrames, pré-fabricados, piscinas e outros.
Emulsão asfáltica, produtos derivado do CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo),
são moldadas a quente ou a frio, moldados in loco, compostos pela sobreposição de
camadas de asfalto, possuem certa diferença de qualidade em função do tipo de
asfalto e dos polímeros empregados.

2.3

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Agora serão demonstrados os resultados obtidos através dos ensaios de
laboratório que foram realizados conforme a normalização. Serão também
apresentadas as tabelas e gráficos com os resultados dos impermeabilizantes para
uma comparação entre eles, um comentário sobre os valores encontrados e ao final
será feita a classificação dos requisitos segundo a NBR 9779 (ABNT, 1995).
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2.3.1 Métodos

2.3.1.1 Caracterização do agregado miúdo

Os ensaios de caracterização dos agregados foram realizados no Laboratório
de materiais e Solos da UNIARP, de acordo com as normas vigentes.

2.3.1.2 Agregado miúdo natural (Areia)

Os ensaios de caracterização foram realizados de acordo com as normas
brasileiras, conforme descritos anteriormente no item 2.2.1.2.

2.3.1.2.1 Ensaio de granulometria para agregado miúdo

A granulometria e uma proporção relativa, em porcentagem, dos diferentes
tamanhos dos grãos que constituem o agregado. A composição granulométrica tem
grande influência nas propriedades futuras das argamassas e concretos. É
determinada através de peneiramento, através de peneiras com determinada abertura
constituindo uma série padrão.
A granulometria determina, também, o diâmetro máximo do agregado, que é a
abertura da peneira em que fica retida acumulada uma percentagem igual ou
imediatamente inferior a 5%. Outro índice importante determinado pela granulometria
é o módulo de finura, que é a soma das porcentagens retidas acumuladas divididas
por 100. Para determinar a análise granulométrica do agregado miúdo foram utilizadas
as recomendações da NBR NM 248 – Agregados – Determinação da composição
granulométrica (ABNT, 2003).
Inicialmente as amostras foram secas na estufa por um período de 24 horas,
em seguida ficaram expostas a temperatura ambiente e determinadas suas massas
(m1 e m2).
Para o peneiramento foram encaixadas as peneiras 9,5 – 4,75 – 2,06 – 1,18 –
0,60 – 0,30 – 0,15 mm e a de fundo, de modo a formar um único conjunto de peneiras,
em ordem crescente da base para o topo. Cada amostra foi colocada sobre a peneira
superior do conjunto, sendo promovida a sua agitação manual. O material retido na
peneira foi removido com uma escova para uma bandeja. O material removido pelo
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lado interno era considerado como retido e o desprendido na parte inferior como
passante. Esse mesmo processo procedeu-se para as demais peneiras. Por fim
determinou-se a massa total de material retido em cada uma das peneiras e no fundo
do conjunto.

Figura - 19 Jogo de peneiras

Fonte: O próprio autor

2.3.1.2.2 Determinação da massa especifica e massa especifica aparente

A massa específica aparente é o peso da unidade de volume, incluindo-se os
vazios contidas nos grãos. Na realização dos ensaios para a determinação da massa
aparente e específica foram utilizadas às recomendações da NBR NM 52 – Agregado
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miúdo – Determinação da massa especÍfica e massa especÍfica aparente (ABNT,
2009).
Separou-se 1000 g de agregado miúdo seco em estufa, e colocou-se em um
recipiente com água e foi deixado em repouso por 24 horas.

Figura - 20 Agregado miúdo em repouso na água por 24 horas

Fonte: O próprio autor

Em seguida retirou-se a amostra da água e estendeu-se sobre uma superfície
plana, onde foi submetida a uma suave corrente de ar e mexendo a amostra com
frequência para assegurar uma secagem uniforme. Procedeu-se a secagem até que
os grãos do agregado não ficassem fortemente aderidos entre si. Em seguida, foi
colocado o agregado miúdo no molde, sem comprimi-lo, e compactou-se sua
superfície suavemente com 25 golpes de haste de socamento, após isso, levantou-se
verticalmente o molde. Esse procedimento foi realizado até que o cone quando
retirado fizesse com que o agregado miúdo desmoronasse, onde chegou-se à
condição de saturado superfície seca.
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Figura - 21 Agregado miúdo no molde após socado e rasado

Fonte: O próprio autor

Figura - 22 Agregado miúdo na condição saturado superfície seca

Fonte: O próprio autor

Posteriormente pesou-se 500 g de amostra e colocou-se no frasco registrandose a massa do conjunto (m1). Então, encheu-se o frasco com água até próximo da
marca de 500 ml. Movendo-o de forma a eliminar as bolhas de ar e depois colocou-se
em um banho mantido a temperatura constante de (21 ± 2) °C. Após 1 hora,
aproximadamente, completou-se com água até a marca de 500 ml e determinou-se a
massa total (m2).
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Figura - 23 A) massa total 1 após banho em temperatura constante, B) massa total
2 após banho em temperatura constante

A

B
Fonte: O próprio autor.

As amostras então foram retiradas dos respectivos frascos e novamente
depositadas na estufa a uma temperatura constante de (105 ± 5) °C durante um
período de 24 horas. As amostras retiradas da estufa foram postas no dessecador até
esfriar, atingindo temperatura ambiente, em seguida, pesou-se novamente sendo
registradas suas respectivas massas, para a realização dos possíveis cálculos, para
assim, poder determinar a massa especifica do agregado.

2.3.1.2.3 Determinação da massa unitária e do volume de vazios do agregado miúdo
De acordo com NBR NM 45: Agregados – determinação da massa unitária e
do volume de vazios (ABNT, 2006) foram realizados os ensaios para a determinação
da massa unitária e do volume de vazios.
As amostras foram secas na estufa por um período de 24 horas, em seguida
ficaram expostas a temperatura ambiente e determinadas suas massas (m1 e m2).
O método A foi utilizado para determinar a massa unitária de material
compactado pois a dimensão máxima característica de 37,5 mm ou menor.
Determinar e registrar a massa do recipiente e a seguir encher um terço e compactalo com 25 golpes da haste de assentamento, encher até dois terços e repetir o
procedimento de compactação depois completar e aplicar mais 25 golpes, nivelar a
camada superficial do agregado com as mãos ou utilizando uma espátula.
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Figura - 24 Massa unitária de agregado miúdo

Fonte: O próprio autor

2.3.1.3 Agregado graúdo natural (Brita)

Os ensaios de caracterização foram realizados de acordo com as normas
brasileiras, conforme descritos anteriormente no item 2.2.1.3.

2.3.1.3.1 Ensaio de granulometria para agregado graúdo

Para determinar a análise granulométrica do agregado graúdo foram utilizadas
as recomendações da NBR NM 248 – Agregados – Determinação da composição
granulométrica (ABNT, 2003).
Inicialmente as amostras foram secas na estufa por um período de 24 horas,
em seguida ficaram expostas a temperatura ambiente e determinadas suas massas
(m1 e m2).

Para o peneiramento foram encaixadas as peneiras 37,5 – 25,0 – 19,0

– 9,50 – 4,75 mm e de fundo, de modo a formar um único conjunto de peneiras, em
ordem crescente da base para o topo. Cada amostra foi colocada sobre a peneira
superior do conjunto, sendo promovida a sua agitação manual. O material retido na
peneira foi então removido com uma escova para uma bandeja, e o material removido
pelo lado interno, considerou-se como retido e o desprendido na parte inferior como
passante. O mesmo processo foi utilizado para as demais peneiras. Por fim
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determinou-se a massa total de material retido em cada uma das peneiras e no fundo
do conjunto.
Figura - 25 Conjunto de peneiras agregado graúdo

Fonte: O próprio autor

2.3.1.3.2 Determinação da massa unitária e do volume de vazios agregado graúdo

Na realização dos ensaios para a determinação da massa unitária e do volume
de vazios foram utilizadas às recomendações da NBR NM 45: Agregados –
determinação da massa unitária e do volume de vazios (ABNT, 2006).
Inicialmente as amostras foram secas na estufa por um período de 24 horas,
em seguida ficaram expostas a temperatura ambiente e determinadas suas massas
(m1 e m2).
O método “A” foi utilizado para determinar a massa unitária de material
compactado pois a dimensão máxima característica de 37,5 mm ou menor. Foi
determinada e registrada a massa do recipiente e a seguir foi adicionado até um terço
do recipiente e compactado com 25 golpes da haste de assentamento, adicionou-se
até atingir dois terços e repetiu-se o procedimento de compactação depois foi
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completado e aplicado mais 25 golpes, nivelada a camada superficial do agregado
utilizando uma espátula, de forma a rasá-la com a borda superior do recipiente, repetiu
–se todo o procedimento mais uma vez.

Figura - 26 Massa unitária de agregado graúdo

Fonte: O próprio autor

2.3.1.3.3

Determinação do material fino que passa através da peneira 75 µm, por
lavagem

Na realização dos ensaios para a determinação do material que passa por
lavagem foi utilizado o método “A” utilizadas às recomendações da NBR NM 46:
Agregados - Determinação do material fino que passa através da peneira 75 µm, por
lavagem (ABNT, 2003).
Após secar e determinar a massa, colocar a amostra de ensaio no recipiente e
adicionar agua até cobri-la, não pode ser adicionado detergente ou agente dispersante
ou qualquer outra substância na água, refazer o processo para separação do material
fino e escoa-lo na peneira após feito isso colocar na peneira com fluxo continuo sobre
a amostra, secar o material lavado e determinar a massa.
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Figura - 27 Lavagem da brita

Fonte: O próprio autor

2.3.1.3.4 Determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção
de água

De acordo com a NBR NM 53 Agregado graúdo - Determinação de massa
específica, massa específica aparente e absorção de água (ABNT, 2003) deve ser
pesada a amostra , a seguir submergir o agregado em água à temperatura ambiente
por um período de (24 ± 4) h, em seguida retirar a amostra da água e envolve-la em
um pano até que toda água visível seja eliminada. Imediatamente após ser enxugada,
pesar a amostra para determinar a massa do agregado saturado com superfície seca.
Colocar a amostra no recipiente adequado submergi- la em água e pesar em água
determinando a massa do agregado em água.
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Figura - 28 Agregado submerso em água

Fonte: O próprio autor

2.3.1.3.5 Dosagem do concreto

Segundo Varela (2012) as quantidades de materiais que constituem o concreto
variam entre volume e peso, o mais correto e usar o traço em peso, mas o mais usado
na prática e o traço em volume de todos os materiais que constituem o concreto.
A indicação dos traços usados é da seguinte maneira, sendo que o primeiro
algarismo indica a quantidade de cimento a ser usado, o segundo a quantidade de
areia e o terceiro a de pedra, a quantidade de agua varia de acordo com a umidade
da areia, lembrando que a dosagem excessiva de água diminuem a resistência de
argamassas e concretos.
Para a realização dessa pesquisa utilizou-se o traço 1:2:3, com relação
água/cimento de 0,61 e com uma trabalhabilidade de 30mm.

Tabela - 4 Definição do traço
Materiais

Cimento

Traço 1:2:3

6660 g

Areia

Brita

Água

13330 g

20000 g

4050 ml

Fonte: O próprio autor
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2.3.1.3.6 Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

Essa norma é especifica para determinar a consistência do concreto fresco
através da medida de seu assentamento, em laboratório e obra. O método não se
aplica a concreto cujo agregado graúdo apresente dimensão nominal máxima superior
a 37,5 mm NBR NM 67 Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do
tronco de cone (ABNT, 1998).
Umedecer o molde e a placa da base, durante o procedimento do molde o
operador deve posicionar os pés sobre as aletas mantendo estável, encher o molde
em três camadas cada uma com aproximadamente um terço da altura do molde
compactado, cada camada deve receber 25 golpes da haste de socamento
distribuindo uniformemente os golpes sobre a seção de cada camada, se durante a
compactação a superfície ficar abaixo da borda do molde, adicionar mais concreto e
rasar a superfície do concreto com uma desempenadeira e com movimentos rolantes
da haste de compactação, a operação de retirada deve ser constante na vertical e
realizada em 5s a 10s, todo o procedimento deve ser completado em um intervalo de
150s. Imediatamente após a retirada do molde, medir o abatimento do concreto
determinando a diferença entre a altura do cone e a altura do eixo do corpo de prova
que corresponde a altura média do corpo de prova desmoldado, aproximando aos 5
mm mais próximos NM 67 (ABNT, 1998).

2.3.1.4 Moldagem e cura de corpos de prova

Segundo a NBR 5738 (ABNT, 2003), Concreto - Procedimento para moldagem
e cura de corpos de prova, essa Norma se aplica a corpos de prova cilíndricos e
prismáticos utilizados nos ensaios de compressão e de tração por compressão
diametral e a corpos de prova prismáticos utilizados no ensaio de tração por flexão.
Os moldes para os corpos de prova e suas bases devem ser revestidos
internamente com uma fina camada de óleo mineral, as superfícies onde serão
apoiados os moldes devem ser rígidas e horizontais sem movimentos que possam
modificar a forma e as propriedades do concreto durante sua moldagem e inicio do
pega NBR 5738 (ABNT, 2003).
Antes de inserir o concreto fazer uma remistura da amostra garantindo assim
sua uniformidade, colocar o concreto dentro dos moldes em partes que correspondam
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o número de camadas em função do tipo de adensamento, utilizando uma concha de
seção U.
A introdução do concreto deve ser feita ao redor da borda do molde com uma
concha assegurando uma distribuição simétrica, em seguida com a haste em
movimento circular nivela-se o concreto antes de iniciar seu adensamento NBR 5738
(ABNT, 2003).
Neste trabalho foram realizados nove corpos de prova cilíndricos 10x20cm,
sendo moldados em duas camadas de 12 golpes cada, que pode ser observado na
figura a seguir.

Figura - 29 Moldagem dos corpos de prova

Fonte: O próprio autor

2.3.1.4.1 Cura inicial

De acordo com NBR 5738 (ABNT, 2003), após a moldagem, os moldes devem
ser identificados e colocados sobre uma superfície plana e rígida livre de qualquer
movimentação que possam danificar o concreto. Durante as primeiras 24h os corpos
de prova devem ser armazenados em local protegido de intemperes, sendo cobertos
com material não reativo e não absorvente, evitando a perca de água do concreto.
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A cura dos corpos de prova deste trabalho foi realizado em tanque com água e
cal até a saturação, sendo curados durante 28 dias.

2.3.1.5 Coeficiente de capilaridade

De acordo com NBR 9779 (ABNT, 1995) os resultados da pesquisa de
absorção de água por capilaridade devem ser expressas em g/cm² onde e calculada
e dividindo o aumento da massa pela área da seção transversal da superfície que se
encontra em contato com água.

𝐶=

𝐴−𝐵
𝑆

(01)

Onde:
C = absorção de água por capilaridade, dada em g/cm²;
A = a massa da superfície do corpo-de-prova em contato com a água dado em g;
B = massa seca corpo-de-prova quando esse atingir temperatura de 23±2ºC, em g;
S = área da seção transversal em cm².

2.3.1.6 Procedimento para realização da absorção de água por capilaridade

O recipiente deve ter dimensão adequada para o armazenamento dos corpos
de prova de concreto e necessário um equipamento que garanta um nível de água
constante de acordo com NBR 9779 Argamassa e concreto endurecidos Determinação da absorção de água por capilaridade (ABNT, 1995).
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Figura - 30 Recipiente utilizado com grade para afastamento do fundo

Fonte: O próprio autor

2.3.1.6.1 Imersão parcial dos corpos de prova em água

De acordo com NBR 9779 (ABNT, 1995) deve-se posicionar os corpos-deprova sobre suportes, preenchendo com água o recipiente de ensaio, de modo que o
nível d’água permaneça constante a (5 ± 1) mm acima de sua face inferior, evitando
a molhagem de outras superfícies
O suporte de bases os corpos de prova devem ficar afastados do fundo do
recipiente para que permitam um contato constante a (5+1) mm acima da sua face
inferior e a água, evitando assim a molhagem de outras partes da peça.
A massa dos corpos de prova deve ser determinada durante o ensaio, com 3h,
6h, 24h, 36h e 72h, contadas a partir da sua colocação em contato com a água.
Quando retirados do recipiente para a pesagem devem ser enxugados com um pano
úmido, ao ser completada cada etapa colocar imediatamente no recipiente de ensaio.
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Figura - 31 a) Corpos de prova submerso (5+1) mm b) Impermeabilização dos
corpos de prova

Fonte: O próprio autor

2.3.1.7 Aplicação dos impermeabilizantes

Os materiais impermeabilizantes utilizados foram denominados de Emulsão
asfáltica 1, Emulsão asfáltica 2 e Emulsão asfáltica 3, enquanto que os materiais de
base acrílica foram denominados membrana acrílica 1, membrana acrílica 2 e
membrana acrílica 3.
Os impermeabilizantes de base asfáltica e acrílica foram aplicados com pincel,
diretamente no substrato, conforme orientações do fabricante, analisando a influência
de duas e quatro demãos. No caso o impermeabilizante de base asfáltica a aplicação
entre as demãos deve ser de 8 horas, já o impermeabilizante de base acrílica deve
ser de 4 horas.

2.3.2 Caracterização dos Materiais Utilizados

2.3.2.1 Agregado miúdo natural (areia)

2.3.2.1.1 Ensaio de granulometria

Os ensaios foram realizados segundo a NBR NM 248 (ABNT, 2003) a tabela
a seguir apresenta a granulometria da areia utilizada, que de acordo com a NBR
7211 (ABNT, 2009) o agregado miúdo (areia natural) foi considerado material fino,
sendo assim, caracterizou-se areia fina.
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Tabela - 5 Granulometria da areia
Peneiras (mm)
9,5
4,75
2,06
1,18
0,6
0,3
0,15
Fundo
Módulo de finura
Ø máxima característica

Material retido Percentual retido
(g)
(%)
0
0
0
0
12,97
2,59
59,94
11,99
74,56
14,91
146,39
29,28
142,75
28,55
63,39
12,68

Porcentual retido acumulado (%)
0
0
2,59
14,58
29,49
58,77
87,31
100
1,93
2,06

O diâmetro da máxima característica corresponde ao número da peneira da
série normal na qual a porcentagem acumulada é inferior ou igual a 5%, desde que
essa porcentagem seja superior a 5% na peneira imediatamente abaixo.
Módulo de Finura é a soma dos percentuais acumulados em todas as peneiras
da série normal, dividida por 100. Quanto maior o módulo de finura, mais grosso será
o solo sendo que a areia analisada constitui-se de uma areia fina, pois apresentou
modulo de finura menor do que 2,4. O que pode ser observado melhor através do
gráfico.

Gráfico - 1 Granulometria da areia
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2.3.2.1.2 Massa especifica e aparente

A seguir é possível observar os resultados obtidos através da NBR NM 52
(ABNT, 2009). Sendo que a massa específica aparente é a relação entre a massa do
agregado seco e seu volume, incluindo os poros permeáveis, á água, a sua
determinação de volume são feitas na balança, pela massa de água deslocada pelo
agregado no frasco.
Tabela - 6 Massa especifica e aparente
Massa específica

Massa específica

Massa

aparente

Sat. Sup. Seca

Específica

2,667g/cm³

2,676 g/cm³

2,724 g/cm³

Massa saturada superfície seca são as partículas de agregado que culminaram
suas possibilidades de absorver água e mantém a superfície seca, ou seja quando
todos os poros permeáveis estão preenchidos e não há um filme de água na
superfície, o agregado é dito estar na condição saturada superfície seca
A massa especifica é a relação entre a massa do agregado seco e seu volume,
excluindo os poros permeáveis, para efeito de dosagem do concreto, é importante
conhecer o volume ocupado pelas partículas do agregado, incluindo os poros
existentes dentro das partículas, portanto, é suficiente a determinação da massa
específica, que é definida como a massa do material por unidade de volume, incluindo
os poros internos das partículas.

2.3.2.1.3 Determinação de massa unitária e volume de vazios
O procedimento escolhido foi o método “A” que deve ser empregado para
determinar a massa unitária de material compactado, quando os agregados têm
dimensão máxima característica de 37,5 mm ou menor. Aonde os testes realizados
foram de acordo com a NBR NM 45 (ABNT,2006).

Tabela - 7 Massa unitária e volume de vazios ( areia)
Material
Areia

Massa unitária
1779,06 Kg/m³
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A massa unitária é a relação entre a massa do agregado lançado no recipiente
de acordo com o estabelecido com a norma NBR NM 45 (ABNT, 2006) e o volume
desse recipiente, já o volume de vazios é o espaço entre os grãos de uma massa de
agregado. A massa unitária e uma

informação usualmente necessária para a

dosagem de concretos, que é definida como a massa das partículas do agregado que
ocupam uma unidade de volume.

2.3.2.2 Agregado graúdo natural (brita)

2.3.2.2.1 Ensaios de granulometria agregado graúdo

Os ensaios foram realizados segundo a NBR NM 248 (ABNT, 2003) a tabela
a seguir apresenta a granulometria da brita utilizada.

Tabela - 8 Tabela de granulometria agregado graúdo
Peneiras (mm)

Material
retido (g)

Percentual
retido (%)

Porcentual retido
acumulado (%)

37,5

0

0

0

25

0

0

0

19

0

0

0

9,5

451,23

45,12

45,12

4,75

478,38

47,84

92,96

Fundo

70,39

7,04

100

Ø máxima característica

19

A distribuição granulométrica tem influência na trabalhabilidade do concreto
fresco sendo que a alta porcentagem de matéria fina exige aumento da água de
amassamento e, consequentemente de cimento, para o mesmo fator água/cimento
tornando o concreto com o custo mais elevado. Quanto maior a partícula do agregado,
menor será a área a ser molhada diminuindo a relação água/cimento e
consequentemente aumentando a sua resistência, de acordo com o diâmetro máxima
característica a brita foi classificada como brita 1.
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Gráfico - 2 Granulometria de brita

2.3.2.2.2 Determinação de massa unitária e volume de vazios ( brita)
O procedimento escolhido foi o método “A” que deve ser empregado para
determinar a massa unitária de material compactado, quando os agregados têm
dimensão máxima característica de 37,5 mm ou menor. Aonde os testes realizados
foram de acordo com a NBR NM 45 (ABNT,2006).

Tabela - 9 Massa unitária e volume de vazios
Material
Brita

Massa unitária
1526 kg/m³

2.3.2.2.3 Determinação do material fino por lavagem

De acordo com a NBR NM 46 (ABNT, 2003) o método permite determinar, por
lavagem, a quantidade de material mais fino que a abertura da malha da peneira de
0,075 mm presente nos agregados graúdos ou miúdos.
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Tabela - 10 Material fino que que passa por lavagem
Material

Material fino que passa

brita

0,4 %

No geral a presença desses materiais é indesejável na constituição do
concreto, um agregado com alto teor de materiais pulverulentos diminui aderência do
agregado a pasta ou argamassa, prejudicando de forma direta a resistência e
instabilidade dimensional do concreto produzido.

2.3.2.2.4 Determinação de massa específica, massa específica aparente e
absorção de água

A seguir é possível observar os resultados obtidos através da NBR NM 53
(ABNT, 2003).

Tabela - 11 Massa específica, massa específica aparente e absorção de água
Massa específica
aparente

Massa específica
S. S. S

Massa
específica

5,44g/cm³

5,65 g/cm³

6,91 g/cm³

Absorção de
água
3,91%

A massa específica é a relação entre o volume e a massa do agregado seco,
sem considerar os poros permeáveis à água. A massa específica aparente é a relação
entre o volume e a massa do agregado seco, incluindo os poros permeáveis à água.
As determinações de volume são feitas na balança hidrostática, sendo a diferença de
massa do material ao ar e submerso. A absorção é o aumento de massa do agregado
devido ao preenchimento de seus poros permeáveis por água, expressa em
porcentagem de sua massa seca.

2.3.3 Ensaios de Absorção de Água por Capilaridade

Os estudos experimentais foram realizados no laboratório de materiais e solos
da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - Uniarp, sendo realizado a caracterização
dos materiais e feitos os corpos de prova em forma cilíndrica 10x20 cm para a
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determinação da absorção de água por capilaridade entre impermeabilizantes
flexíveis de base asfáltica e acrílica testando a estanqueidade.

2.3.3.1 Aplicação de duas demãos de impermeabilizante

Observando os dados das tabelas e gráficos a seguir, pode-se analisar que
após 24 horas a absorção de água media nos corpos de prova impermeabilizados
com base asfáltica foi de 0,022 g/cm² e com base acrílica foi de 0,011 g/cm², sendo
assim, o impermeabilizante de base acrílica obteve 50% a menos de absorção de
água do que o de base asfáltica. Quando comparado com o de referência a absorção
chegou a 1727 % a mais que o base asfáltica e 3454 % a mais que o de base acrílica.
Os testes realizados de absorção de água por capilaridade foram expressos
em g/cm² calculando o aumento da massa e dividindo pela área da seção transversal
da superfície do corpo de prova em contato com a água.

Tabela - 12 Absorção de água em g/cm² com aplicação de duas demãos entre
emulsão asfáltica X Referência
Horas
3:00
6:00
24:00
48:00
72:00

Emulsão asfáltica
0,013
0,016
0,022
0,025
0,026

Referência
0,089
0,16
0,38
0,46
0,7

Gráfico - 3 Comparativo com duas demãos entre emulsão asfáltica X Referência
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Tabela - 13 Absorção de água em g/cm² com aplicação de duas demãos entre
membrana acrílica X Referências
Horas
3:00
6:00
24:00
48:00
72:00

Membrana acrílica
0,00055
0,002
0,011
0,021
0,026

Referência
0,089
0,16
0,38
0,46
0,7

Gráfico - 4 Comparativo com duas demãos entre membrana acrílica X Referência
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2.3.3.2 Aplicação de quatro demãos de impermeabilizante
Com aplicação de quatro demãos em média houve melhora em comparação
ao com o teste anterior que foi com duas demãos, observando os dados das tabelas
e gráficos a seguir, pode-se analisar que após 24 horas a absorção de água média
nos corpos de prova impermeabilizados com base asfáltica foi de 0,021 g/cm² e com
base acrílica foi de 0,010 g/cm², sendo assim, o impermeabilizante de base acrílica
absorveu 52% a menos do que o de base asfáltica. Quando comparado com o de
referência a absorção chegou a 2000% a mais que o base asfáltica e 4200% a mais
que o de base acrílica.
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Tabela - 14 Absorção de água em g/cm² entre emulsão asfáltica X referência
Horas
3:00
6:00
24:00
36:00
72:00

Emulsão asfáltica
0,009
0,011
0,021
0,022
0,024

Referência
0,10
0,21
0,42
0,61
0,72

Gráfico - 5 Comparativo com quatro demãos entre emulsão asfáltica X referência
0,8
0,7
0,6

g/cm²

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
3

6

24

36

72

Horas
Emulsão asfáltica

Referência

Tabela - 15 Absorção de água em g/cm² entre membrana acrílica X referência
Horas
3:00
6:00
24:00
48:00
72:00

Membrana acrílica
0,005
0,006
0,010
0,020
0,022

Referência
0,10
0,21
0,42
0,61
0,72
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Gráfico - 6 Comparativo com quatro demãos entre membrana acrílica X referência
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2.3.3.3 Comparação entre duas e quatro demãos após 72 horas

No Tabela e gráfico a seguir, foi feita uma análise após 72 horas com o corpo
de prova em contato com a água, comparando o uso de duas e quatro demãos de
impermeabilizantes de acordo com a NBR 9779 (ABNT, 1995), entre os produtos de
base asfáltica e acrílica não houve diferenças com a aplicação de duas demãos mas
o de referência absorveu 2692% a mais que os impermeabilizados. Com quatro
demãos o de base acrílica absorveu 8,3% a menos que o de base asfáltica, o de
referência absorveu 3000% a mais que o de base asfáltica e 3272% a mais que o de
base acrílica. Com quatro demãos a emulsão asfáltica diminuiu a absorção de água
em 7,7% e a membrana acrílica diminuiu 15,4% em comparação com duas demãos.

Tabela - 16 Absorção com 72 horas
Produtos
Emulsão Asfátilca
Membrana acrílica
Referência

Duas demãos
0,026
0,026
0,70

Quatro demãos
0,024
0,022
0,72

71

Gráfico - 7 Comparação entre duas e quatro demãos em g/cm²
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2.3.3.4 Comparação de preços entre os impermeabilizantes utilizados

De acordo com a indicação dos fabricantes dos produtos usados a emulsão
asfáltica é indicado 500 g/m² para aplicação de duas demãos, ficando um valor de R$
8,32/m², com uma absorção de água média de 0,026g/cm² e a membrana acrílica a
indicação é de 500g/m² com duas demãos, com o custo de R$ 9,69 m² e a absorção
de água média de 0,026g/cm², sendo que a membrana acrílica custa R$1,37 a mais
por m² que a emulsão asfáltica.
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3

CONCLUSÃO

A impermeabilização é uma ação que faz a diferença com o passar do tempo,
tendo em vista que a umidade do solo vai começar a emergir para a superfície, através
do fenômeno de capilaridade.
No decorrer deste trabalho constatou-se a necessidade de impermeabilização
em uma edificação, que nem sempre é tratada com devida importância na fase de
projeto, sendo que o sucesso de um sistema de impermeabilização depende de um
projeto bem detalhado, usando as especificações corretas em termos técnicos e
atendendo às normas específicas, realizado simultaneamente os projetos de
edificações como: estrutural, arquitetônico, hidráulico, elétrico, paisagismo e ar
condicionado, entre outros, possibilitando e identificando possíveis interferências e
consequentemente prevenindo futuras patologia.
Com os resultados obtidos na pesquisa observou-se a importância da
impermeabilização nas edificações, pois com a aplicação de duas demãos dos
impermeabilizantes flexíveis de base asfáltica e acrílica obtiveram a mesma absorção
de água mas o de referência teve um aumento na absorção de 2692% comparando
com os impermeabilizados, demostrando com isso a grande eficiência dos materiais
impermeabilizantes. Mas quando comparado entre a aplicação de duas e quatro
demãos apresentou pouca melhora nos resultados a emulsão asfáltica diminui

7,7%

e a membrana acrílica diminui 15,4% em comparação com duas demãos concluindose que a aplicação de mais de duas demãos aumenta o custo da impermeabilização
sem grandes melhoras na absorção de água. Comparando a prática de aplicação a
membrana acrílica é de melhor manuseio que a emulsão asfáltica. Quando
comparado o custo por m² a membrana acrílica tem uma diferença de R$ 1,37 m² a
mais que a emulsão asfáltica.
Os dois impermeabilizantes testados obtiveram absorção de água próximas,
com isso demostrou-se que apesar da membrana acrílica ser pouco indicada poderia
substituir a emulsão asfáltica com a mesma eficiência e de melhor manuseio, mas por
falta de informação e pouco indicada por profissionais da área da construção civil.
Com base nos dados apresentados a membrana acrílica seria a mais indicada
devido a menor absorção e praticidade de aplicação, mesmo tendo um maior custo
por m².
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O objetivo principal deste trabalho foi fazer um comparativo entre a emulsão
asfáltica bastante usada nos canteiros de obra da região de Videira – SC, e a
membrana acrílica pouco utilizada na região.
Os impermeabilizantes são de extrema importância, para a durabilidade da
edificação o que muitas vezes não se dá a devida atenção, podendo causar sérios
problemas e gastos futuros. As empresas vem buscando inovações e lançando novos
produtos mais eficientes e de fácil aplicação mas poucos difundidos por falta de
informação e confiabilidade dos mesmos.
Essa pesquisa de final de curso contribuiu para o meu conhecimento
acadêmico sendo que na vida profissional me depararei com problemas relacionados,
onde poderei aplicar o conhecimento adquirido, os métodos e sistemas de
impermeabilização mais adequados para cada parte da edificação.
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