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AULA 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

 

É o ato de tornar algum material, área ou objeto impermeável, isto é, de fazer com que a água ou 
outro fluido não consiga atravessar esse material, área ou objeto. 

A classificação dos sistemas de impermeabilização são três e que também correspondem aos tipos 
fundamentais de infiltração: impermeabilização para água sob pressão, impermeabilização para água de 
percolação e impermeabilização contra umidade do solo. 

 
As normas que relatam sobre impermeabilização são: 
 NBR 9575 - Elaboração de Projetos; 
 NBR 9686 - Solução Asfáltica Empregada como Imprimação; 
 NBR 9952 - Mantas asfálticas com Armadura; 
 NBR 279/9574 - Execução; 
 NBR 9689 - Materiais e Sistemas; 

As infiltrações de água são as causas mais freqüentes da deterioração das pinturas, causando na 
maioria das vezes descascamentos, desplacamentos, bolhas e outros inconvenientes. Antes de iniciar 
qualquer pintura, deve-se eliminar completamente todos os focos de umidade. Dentre os locais críticos 
sujeitos à infiltrações citamos as áreas próximas do rodapé, muros, tetos em geral, telhados e tubulações, 
jardineiras, áreas de banheiros e cozinhas e próximo a esquadrias de janelas e portas. 

- Áreas próximas do rodapé: Normalmente a 30 ou 40 cm de distância do solo, devido a uma infiltração de 
água pelos alicerces (baldrames). Isto ocorre por falta de impermeabilização, por sua má execução ou seu 
desgaste natural. Falhas nos rejuntamentos dos pisos e rodapés também podem causar o mesmo problema. 

- Muros: Por falta de proteção no topo, onde ocorre grande penetração de água das chuvas ou pintura de 
apenas um lado deste muro, deixando o outro exposto à penetração de água. Observa-se também em muros 
de arrimo devido à falta ou falha de impermeabilização na face em contato direto com a terra. 

- Tetos em geral: Quando a moradia não possui telhado, deixando a laje exposta ao tempo sem 
impermeabilização ou devido ao seu desgaste. Pode-se notar também o problema devido ao entupimento de 
calhas, causando transbordamento de água das chuvas encharcando a laje. 

-Telhados e tubulações Infiltrações e vazamentos de água em pontos isolados. 

- Jardineiras: Quando não existe impermeabilização interna ou a impermeabilização não foi devidamente 
executada com produtos adequados ou encontra-se desgastada. 

- Áreas de banheiros e cozinhas: Freqüente em rejuntes de azulejos, pisos e rodapés, sendo conseqüência do 
desgaste da argamassa do rejunte devido ao contato direto com água e/ou umidade. 

- Esquadrias de janelas e portas: Onde não existe calafetação ou houve seu desgaste. Caso necessário, 
recomendamos contatar uma empresa especializada em impermeabilizações para que seja feito um 
diagnóstico preciso, bem como a adequada correção. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Material
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Objecto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imperme%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluido
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FUNDAÇÕES 
As fundações são a parte da construção que fica em contato direto com o solo e, portanto, com a umidade. 
Se as paredes estiverem diretamente apoiadas nas fundações, sem nenhuma barreira contra a água, elas 
absorvem essa umidade (a parede "chupa" a água como uma esponja). Esse fenômeno, também chamado 
de ascensão capital, acontece porque a água adere ao sólido (o tijolo ou bloco, por exemplo) e sobe pelos 
pequenos tubos (capilares) dentro do material. O resultado é mofo e descascamento do revestimento.  
Para evitar isso, impermeabiliza-se a fundação. No caso das sapatas corridas, pode-se aplicar um 
impermeabilizante sobre toda a superfície da fundação (laterais e topo), antes de fechar as cavas. A 
aplicação se faz com uma trincha, como se fosse uma pintura, usando sempre pelo menos duas demãos. 
A impermeabilização não é coisa só de cobertura, como muitos acreditam, e deve ser realizada já nas 
fundações. Existem diversas técnicas e produtos, mas o básico é que deve haver algum isolamento entre os 
baldrames (as vigas da fundação) e as paredes da construção. 
Como a água tende a descer muita gente nunca pensa nisso, mas existe um fenômeno chamado 
capilaridade, que é a capacidade da água de subir um pouco pela terra e pela parede, por conta de aspectos 
microscópicos dos materiais que os compõem. Muitos daqueles problemas de pé de parede, o famoso 
rodapé esverdeado, são causados por problemas de impermeabilização nas fundações. É claro que o tipo de 
impermeabilização varia conforme o sistema de fundações, mas é sempre necessário. 
 
Piso – Grande parte de nossas construções são térreas e o piso do térreo está apoiado direto no terreno. 
Alguns cuidados devem ser tomados ao se executar o lastro, que é a camada de concreto em que o 
contrapiso e piso serão aplicados. O mais básico deles é sempre colocar uma camada de brita com um 
pouco de areia antes de realizar o lastro. Essa camada de pedras age como um separador entre o concreto e 
a terra, isolando o piso de um ambiente úmido que poderia trazer problemas. 
 
Fachadas – As paredes das fachadas estão constantemente sendo testadas pela água, com as chuvas de 
vento. A mais solicitada é a da face sul porque, como recebe menor incidência de sol, tende a ficar úmida 
por mais tempo depois de uma chuva. Contudo, maioria das fachadas não requer impermeabilização: uma 
pintura acrílica, aliada à composição da parede, resolve a estanqueidade. 
No entanto dependendo do material com que a fachada foi construída, uma impermeabilização simples, à 
base de pinturas especiais, garante a estanqueidade e boa aparência: é comum encontrarmos algumas 
fachadas em que, por debaixo da pintura, todos os blocos de concreto estão marcados, e você é capaz de 
vê-los nitidamente, o que cria um aspecto muito feio. Essas paredes requerem impermeabilização para 
garantir a separação entre os blocos e a massa. 
 
Áreas Molhadas – As áreas molhadas de sua residência são a área de serviço, cozinha e banheiros, isto é, os 
espaços sujeitos a receber grandes quantidades de água no dia a dia, seja por conta do banho ou por uma 
lavagem de piso. Em um apartamento ou sobrado, essa questão pode se tornar uma grande dor de cabeça 
quando as proteções são mal feitas. 
 Existem muitos produtos para se utilizar nessas áreas, sendo os mais comuns a manta asfáltica, elastômeros e 
muitos tipos de pinturas impermeabilizantes. 
O que se deve ter em conta na hora de aplicar esses produtos, que ficam sob o piso, é a correta aplicação 
segundo as instruções do fabricante, e estender a aplicação até uma certa altura das paredes. O ponto de 
encontro entre o piso e paredes sempre é um local que requer especial cuidado na aplicação de produtos 
impermeabilizantes. 
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Um dos problemas mais freqüentes em banheiros, segundo ela, é o empoçamento de água no piso e, 
conseqüentemente, a infiltração. Uma das causas está na falta de caimento do piso: deve haver um 
desnível de 1% entre os cantos da parede na direção dos ralos, para favorecer o escoamento da água. 
Os cantos, ou seja, os pontos formados pelo encontro da parede com a laje do piso, precisam ser 
arredondados, no formato do que na construção civil se convencionou chamar "meia-cana". A medida 
minimiza o surgimento de trincas no local. 
Outro procedimento se refere às tubulações de PVC, que devem ser lixadas antes da aplicação dos 
impermeabilizantes a fim de garantir a perfeita aderência entre eles. "As empresas idôneas de 
impermeabilização fazem o teste de refluxo, que atesta a eficácia de tal aderência", avisa a engenheira. 
 
Cantoneiras e ralos - Se houver falha na fixação das cantoneiras, no encontro de diferentes planos, ao se 
destacarem podem também acarretar danos ao revestimento cerâmico, permitindo assim a infiltração de 
água. O mesmo problema ocorre com a fixação do ralo, quando feita acima do nível do piso acabado. 
O mesmo deve ser considerado para evitar falhas no rejuntamento dos azulejos e na calafetação no box e 
demais esquadrias.  
 
Coberturas – A maior preocupação nesse item é referente às lajes. Existem, é claro, cuidados para telhados, 
como as mantas isolantes de cobertura entre outras opções de tratamento para melhorar o desempenho 
do seu teto. Mas, no caso das lajes, a impermeabilização é um aspecto indissociável da composição. 
Existem muitos produtos para impermeabilizar a laje, desde o piche até os produtos mais modernos, como 
a manta Alwitra, por exemplo. O mais comum, no Brasil é a manta asfáltica, que vem em rolos e deve ser 
aplicado com primer e maçaricos, além de muitos outros cuidados. 
Sempre vale a pena contratar um especialista para fazer essa aplicação, pois um pequeno furo durante 
execução pode comprometer toda a área e será difícil localizar o problema. E como não é um material barato, 
vale gastar um pouco mais com a mão de obra para não ter problemas depois. 
Preste muita atenção nas questões de impermeabilização. Caso esteja se sentindo perdido, procure um 
especialista. Os grandes fabricantes geralmente têm uma equipe técnica de qualidade pronta para ajudar na 
especificação correta dos produtos e esclarecer dúvidas de aplicação, gratuitamente. 
Água dentro de casa, no chão, no teto ou no piso, estraga seus acabamentos, traz umidade, desconforto e até 
doenças.  Evite o problema a todo custo! 
As lajes são uma preocupação à parte. Para as construídas sem rebaixo, pode-se utilizar um revestimento 
impermeável como o Vedajá, dando quatro demãos cruzadas, com intervalos de 6h entre cada uma. 
Já para lajes rebaixadas, são indicados o sistema moldado in loco, realizado com a membrana asfáltica 
(Vedapren), ou o sistema pré-fabricado, da Manta Asfáltica Vedacit. 
Para evitar a percolação de água (circulação da água entre as camadas permeáveis do solo) pelos cantos é 
imprescindível subir a impermeabilização e embuti-la nos rodapés, totalizando 40 centímetros do piso 
acabado. No caso do box, ela deve subir um metro acima do nível do piso, evitando que respingos possam se 
infiltrar através das paredes. 
A engenheira ressalta ainda outros pontos fundamentais no que se refere à impermeabilização e aos cuidados 
com áreas como banheiros. A falta de ventilação e a existência de vapor condensado no teto, por exemplo, 
provocam o destacamento e o amarelamento da pintura, além do bolor (formado por colônias de fungos). 
 

PISCINAS - A impermeabilização das piscinas é essencial para aproveitá-la com segurança, além de valorizar 

o empreendimento, preservar o patrimônio e diminuir o custo com manutenção corretiva (revestimento, 

elétrica, hidráulica). Esse trabalho é feito em quatro etapas: preparação da base, impermeabilização, 
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proteção mecânica e manutenção (por conta do usuário). É importante considerar que elas estão expostas a 

diferentes meios agressivos, ao intemperismo e demandas específicas. 

 Ao iniciar o processo de impermeabilização das piscinas é fundamental ler atentamente a especificação 

do fabricante, obedecer o consumo estipulado do produto e preparar a base adequadamente. É importante 

que a solução esteja atrelada a um projeto coerente, que contemple as diversas variáveis, como tipo de 

solo, localização da obra, entre outros. 

 Para cada tipo de piscina, indica-se um tipo de impermeabilização só dispensável para as revestidas de 

fibra, vinil ou manta de PVC apoiada diretamente no solo, pois se trata de materiais impermeáveis. No caso 

de reformas, o primeiro passo é justamente avaliar se a base na qual a impermeabilização ficará aderida 

está íntegra 

 Piscinas de alvenaria ou concreto requerem cuidado com o preparo da base. A estrutura deve estar 

suficientemente dimensionada. Os cortes no solo têm de ser estudados. A base precisa estar preparada 

para suportar as cargas e não repassar essa função para a impermeabilização. 

 Muitos fabricantes oferecem consultoria e até treinamentos nas obras, qualificando os operários da 
obra. Para que a impermeabilização seja duradoura é importante projetá-la e executá-la de forma correta, 
entretanto, ela não é definitiva, visto que a própria base não é. Geralmente os sistemas de 
impermeabilização duram em torno de 10 anos e as intervenções para inspeções a cada dois anos 


