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RESUMO
A impermeabilização de reservatórios de água potável é de extrema importância para o
abastecimento de água para consumo humano, seja pelo aspecto do controle da potabilidade quanto no
que se refere a evitar o desperdício deste insumo, cada vez mais escasso em nossa sociedade.
O sistema impermeável empregado nos reservatórios não deve alterar a potabilidade da água,
devendo atender aos parâmetros da portaria do Ministério da Saúde Nº 2914/2011 e norma ABNT
12.170. Devido a suas excelentes propriedades mecânicas do poliuretano, este sistema tem sido
largamente usado em reservatórios de concreto para contato com água potável. Destaca-se também a
maior agilidade de sua aplicação, principalmente em superfícies inclinadas ou mesmo em altura,
possibilitando um melhor manuseio do produto, evitando possíveis acidentes. Trata-se de uma
membrana altamente flexível e dentre as suas vantagens mais relevantes, destacam-se seu baixo teor
de voláteis orgânicos e a ausência de solventes, possibilitando desta forma a aplicação em ambientes
confinados. Este trabalho faz uma abordagem mais detalhada da utilização deste sistema
impermeabilizante em reservatórios de água potável, apresentando exemplos práticos e efetivos que
obtiveram ótimos resultados.
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INTRODUÇÃO
A impermeabilização de reservatórios em concreto para armazenamento de água potável
consiste em uma atividade de engenharia complexa e de extrema importância para nossa sociedade.
Sobretudo neste momento em que vivemos uma crise hídrica na região Sudeste, o armazenamento de
água potável ganhou uma importância ainda maior. A complexidade desta atividade é devida a fatores
como elevadas dimensões dos reservatórios, trabalho em ambientes confinados e garantia de
manutenção da potabilidade da água armazenada neste reservatório durante seu armazenamento. De
modo que tal atividade requer um estudo prévio de diversos elementos para que seja obtido sucesso na
execução da impermeabilização.
A moldagem in loco de membranas de poliuretano em reservatórios de água potável representa
uma alternativa muito interessante para os projetistas e aplicadores de impermeabilizantes, pois
dependendo da sua formulação podem ser isentas de solventes para uso em ambientes confinados e
não contaminarem a água potável armazenada.
IMPORTÂNCIA DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
POTÁVEL
Desde os primórdios da humanidade a água tem sido fundamental para o crescimento e
desenvolvimento das sociedades, quer para o consumo das famílias quer para utilização nos diversos
setores econômicos, que dependem deste insumo para a produção de seus bens. Como é sabido, nosso
planeta possui mais de 70% de sua superfície coberta por água e sabemos também que o volume de
água nele não é mutável, ou seja, ele está presente nas mesmas quantidades, variando apenas seu
estado físico. É certo que a “hidrosfera aproveitável” é suficiente para o abastecimento de água de toda
a população da Terra, mas ela é irregularmente distribuída. A água como substância está presente em
toda a parte, mas o recurso hídrico, entendido como um bem econômico que pode ser aproveitado pelo
ser humano dentro de custos financeiros razoáveis, é mais escasso (TEIXEIRA et al, 2003)
O problema da escassez de água está atingindo proporções alarmantes. Em 1972, a

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo já prenunciava uma crise
mundial da água. Na década de 1990, o Comitê de Recursos Naturais das Nações Unidas confirmou
que 80 países, que representavam 40% da população mundial, padeciam de grave carência de água e
que em muitos casos esta falta era um fator limitante para o desenvolvimento econômico e social.
Além disso, a contaminação da água vem crescendo assustadoramente, sobretudo nas zonas costeiras e
em grandes cidades em todo o mundo. Fornecer água potável para todos tornou-se o grande desafio
para a humanidade nos próximos anos (TEIXEIRA et al, 2003).
As extrações desmedidas dos corpos de água e a contaminação são os dois grandes problemas
que tem ocupado as atenções dos governos nas últimas décadas. O abastecimento de grandes áreas
metropolitanas exige que a água seja trazida das regiões cada vez mais distantes, onerando e
comprometendo os recursos hídricos. Neste contexto, temos observado que uma grande quantidade de
água tem sido desperdiçada justamente pela complexidade e incompetência em trazê-la destes pontos
para os bairros que irão utilizar, comprometendo significativamente o volume final de distribuição.
Remetendo-nos ao momento atual, a má gestão do governo paulista para ás águas, a incompetência
das empresas de saneamento, juntamente com a escassez de chuvas no estado de São Paulo veio por
corroborar as previsões dos cientistas das décadas passadas. Estamos vivenciando a maior crise hídrica
no Estado devido à falta de seriedade dos governos em dar a devida importância ao setor hídrico. Além
das dificuldades pontuais ocasionadas por essa falta, para os indivíduos e famílias, a economia
nacional deverá sofrer inúmeras perdas causadas por um dos insumos mais importantes da nossa
sociedade.
As instituições responsáveis pela captação das águas dos mananciais, por seu tratamento
adequado, bem como pelo fornecimento em níveis de potabilidade ideais para o consumo das
populações são as empresas de saneamento, encontradas por todo o Brasil. O papel da construção civil
e da impermeabilização no âmbito do saneamento básico não é o de proporcionar o fornecimento de
água às populações mas o de garantir que as tubulações e os reservatórios por onde a água fluirá e será
armazenada estejam estruturalmente íntegros e totalmente estanques, de maneira a minimizar ao
máximo as perdas e os consequentes prejuízos. Neste contexto, tem como objetivo impedir a passagem
indesejável de águas, fluidos e vapores, podendo contê-los ou escoá-los para fora do local que
necessitamos proteger.
Um reservatório de água potável, em sua concepção, é uma estrutura que pode ser erguida por
meio de diversos sistemas construtivos e que visa ao armazenamento de água com qualidade suficiente
para o fornecimento das populações de um local, segundo padrões de potabilidade requeridos por lei.
Do ponto de vista de engenharia, a água perdida nos reservatórios e caixas d’água muitas vezes
percolam de maneira indesejada reduzindo a vida útil das estruturas de sustentação do próprio
reservatório ou edificações vizinhas. Assim sendo, o custo de recuperação estrutural se soma ao custo
da água tratada que é perdida, aumentando o prejuízo para as empresas de Saneamento e Autarquias
Municipais.
Os reservatórios de água e de estações de tratamento de esgoto precisam de sistemas de
impermeabilização adequados, que garantam a durabilidade das estruturas e a segurança das operações
de saneamento. A agressão provocada pelo conteúdo dos reservatórios leva à degradação do concreto,
manifestando-se na forma de trincas, vazamentos e na redução da vida útil da estrutura. Sem contar no
desperdício e nos custos de manutenção, que são proporcionalmente mais elevados em estruturas mal
impermeabilizadas (NAKAMURA, J., 2013).
Atualmente no Brasil, existem diversas soluções que combatem o problema rapidamente e de
maneira definitiva. A maior parte dos reservatórios requerem necessariamente ser impermeabilizados
com sistemas flexíveis, e esta necessidade provém das movimentações que tais estruturas sofrem, em
decorrência das cargas solicitantes ou devido às oscilações térmicas. Desta forma, as membranas de
poliuretano tem se apresentado como excelentes soluções técnicas capazes de garantir a estanqueidade
e os níveis de potabilidade dos tanques d’água.
Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico da construção civil em seus vários segmentos,
nota-se ainda hoje que a impermeabilização em uma obra não é analisada com a devida importância.
Como consequência, a infiltração de água num primeiro instante, seguido de uma série de
consequências patológicas como corrosão de armaduras, eflorescência, degradação do concreto e
argamassa, empolamento e bolhas em tintas, curtos circuitos, etc., podem gerar altos custos de
manutenção e recuperação estrutural.
Estima-se que o custo de impermeabilização na construção civil esteja em 1% a 3% do custo
total de uma obra. No entanto, a não funcionalidade da mesma poderá gerar custos de refazimento da

mesma, da ordem de 5% a 10% do custo da obra envolvendo quebra de pisos cerâmicos, granitos,
argamassas, etc., sem considerar custos de consequências patológicas mais importantes e outros
transtornos ocasionados, depreciação de valor patrimonial, etc. Portanto, é de suma importância o
estudo adequado da impermeabilização de forma a utilizarmos todos os recursos técnicos que
dispomos para executá-la da melhor forma possível.
BREVE HISTÓRICO DAS NORMAS DE POTABILIDADE DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO
Desde 1977 o Ministério da Saúde é responsável por editar normas e estabelecer o padrão de
potabilidade da água para o consumo humano e zelar pelo seu efetivo cumprimento em todo o
território nacional. O primeiro Decreto Federal editado pelo Ministério da Saúde foi o de número
79.367 em 09/03/1977. Em seu artigo 3º, o Decreto estabelece que os órgãos e entidades dos Estados,
Município e Distrito Federal, responsáveis pela operação dos sistemas de abastecimento, devem
adotar, obrigatoriamente, as normas e o padrão de potabilidade estabelecidos pelo Ministro da Saúde
(ABNT, 2014).
Em cumprimento a este decreto foi criada a Portaria BSB Nº 56 em 14 de março de 1977,
sendo esta a primeira legislação nacional que estabeleceu padrões de potabilidade da água segundo os
aspectos microbiológicos e parâmetros de qualidade física, química e organoléptica, incluindo Valores
Máximos Desejáveis (VMD) além do Valor Máximo Permitido (VMP), para os parâmetros físicos e
químicos.
Decorridos treze anos a Portaria BSB Nº 56 foi substituída pela Portaria GM Nº 36, em 19 de
janeiro de 1990. Os principais aspectos alterados foram revisões nas definições e a introdução de
alguns aspectos sanitários.
No ano de 2000 ocorreu uma revisão da Portaria GM Nº 36 que gerou a publicação da Portaria
MS Nº 1469 em 29 de dezembro de 2000. Em 2003 a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) no
Ministério da Saúde, que assumiu as atribuições do Cenepi, revogou a Portaria MS Nº 1469/2000 e
passou a vigorar a Portaria MS Nº 518/2004 em 25 de março de 2004 utilizando os princípios
preconizados pela 3ª edição das Guias da Organização Mundial de Saúde (OMS).
A implementação da Portaria MS Nº 518/2004 significou um avanço nos padrões de
potabilidade de acordo com o que havia de mais atual no conhecimento
científico na época.
Em 17 de junho de 2009 a Portaria MS Nº 1.288 instituiu o Grupo de Trabalho, composto por
representantes de diversas instituições, integrantes dos segmentos envolvidos, direta ou indiretamente,
com a qualidade da água para consumo humano, coordenado pela Coordenação Geral de Vigilância
em Saúde Ambiental. O GT iniciou as atividades no dia 21 de julho de 2009 com o intuito de revisar a
Portaria MS Nº 518/200. O trabalho deste grupo gerou uma nova portaria que foi publicada no Diário
Oficial da União, no dia 12 de dezembro de 2011, sendo denominada Portaria MS Nº 2914/2011.
Portanto esta é a legislação atual que estabelece o padrão de potabilidade e os
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e à vigilância da qualidade da água para
consumo humano (CABRAL et al, 2012).
A Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT publicou a primeira edição da norma
NBR 12170 de Potabilidade de água aplicável em sistemas de impermeabilização, elaborada pelo CB22 Comitê brasileiro de isolação térmica e impermeabilização, em abril de 1992. Esta norma descreve
o procedimento para avaliação do efeito do contato de sistemas impermeabilizantes com água potável,
nas características físicas, organolépticas e químicas, conforme parâmetros estabelecidos na Portaria
BSB Nº 56 de 1977.
Em 9 de novembro de 2009 foi publicada uma revisão atualizando os parâmetros estabelecidos
pela MS Nº 518/2004. No presente momento esta norma encontra-se em revisão no CB-22 para
adequação a portaria vigente MS Nº 2914/2011.
IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO
Os poliuretanos podem ser formulados para inúmeras aplicações em diversos segmentos como
espumas rígidas, espumas flexíveis, elastômeros, tintas, adesivos, selantes e impermeabilizantes
(QUINI, 2011).

Em geral são produtos bicomponentes formados pela reação de um componente contendo
hidroxilas (polióis) e outro componente formado por isocianatos, ambos líquidos com baixa
viscosidade. Após a mistura dos dois componentes tem-se o tempo de manuseio para espalhamento do
produto no substrato, também chamado de pot life ou gel time. Decorrido este tempo, ocorre um
aumento da viscosidade e solidificação do produto, na qual são formadas as ligações uretânicas e então
uma membrana é formada (VILAR, 2002).
O impermeabilizante de poliuretano geralmente é composto por um sistema bicomponente
formado pelo componente A a base de poliol e B a base de isocianatos. Estes
sistemas
são
apresentados na obra em embalagens fracionadas na proporção de mistura.
A aplicação requer cuidados quanto a mistura dos componentes, que deve ser homogênea e na
proporção adequada. Em geral são sistemas que oferecem poucos riscos na sua aplicação, os
equipamentos de segurança individual recomendados são luvas e roupas de proteção para evitar o
contato com a pele.
As principais propriedades são elevada elasticidade, aderência ao substrato, boa resistência
química, cura rápida, termofixo e pode ser utilizado também em reservatórios destinados ao
armazenamento de água potável.
A utilização do poliuretano em situações em que haja presença de pressão negativa deve ser
precedida pelo uso de um primer epóxi base água para contenção desta pressão, evitando assim o
possível desplacamento da membrana. O mesmo primer deve ser utilizado em caso de aplicação sobre
substrato úmido.
As propriedades típicas do impermeabilizante serão obtidas se este for aplicado diretamente
sobre a superfície já regularizada, a qual deve estar perfeitamente seca e limpa, isenta de óleos ou
graxas; a não observância destes fatores irá prejudicar a formação da membrana e comprometer o
resultado esperado. Ninhos e falhas deverão ser escareados e recompostos com areia média peneirada
e cimento traço 3:1; trincas deverão ser escareadas e preenchidas com mástique e utilização de camada
separadora inferior e superior. Deve-se verificar a natureza da argamassa empregada na regularização,
que idealmente deve ter sido preparada sem a aditivação, pois a presença de alguns aditivos pode
prejudicar a penetração e aderência do produto na superfície a ser tratada.
Durante a aplicação a mistura deve ser homogênea e apresentar cor uniforme, o
impermeabilizante deve ser aplicado de forma uniforme em toda a superfície. Espalhar inicialmente
com um rodo ou desempenadeira e em seguida estender o filme com um rolo de pintura de modo a
eliminar eventuais bolhas de ar provenientes do processo de mistura, formando uma película uniforme
sobre toda a área; utilizar pincel para aplicação em locais em que o manuseio do rolo não seja
indicado. Equipamentos pneumáticos airless também podem ser utilizados para aumentar a
produtividade da aplicação. Aguardar até que não exista mais pegajosidade superficial.
O número de camadas a aplicar dependerá das condições do local e do acabamento da
superfície, na maioria dos casos, a aplicação de duas a três camadas é suficiente para garantir uma
perfeita impermeabilização, sendo o consumo total estimado entre 1,7 – 3,0 kg por m 2.
Cantos vivos e arestas deverão ser arredondados com raio de aproximadamente 8 cm.
Tubulações emergentes e ralos deverão estar fixados, a fim de que permitam a perfeita execução dos
arremates. Junto aos ralos deverá ser previsto um rebaixamento de 1,0 cm de profundidade em uma
área de aproximadamente 40 x 40 cm para reforço da impermeabilização. Nos locais sujeitos a
interferências (ralos, tubulações, etc) é recomendável a utilização de estruturante como tela de
poliéster, o que aumenta consideravelmente a resistência mecânica do filme; o mesmo procedimento
pode ser adotado em cantos e arestas. (RANDAZZO, 1992)
A utilização de estruturante pode ser feita com a finalidade de aumentar a resistência a tração,
quando o projetista julgar necessário, ou ainda para garantir que seja respeitado o consumo mínimo
especificado. Telas de poliéster ou manta de poliéster não tecido são muito empregadas como
estruturantes. Seu uso é feito aplicando-se a primeira demão do impermeabilizante, estendendo o
estruturante sobre o mesmo durante o período em que o produto apresente-se viscoso e com boa
pegajosidade. Aplicar a próxima demão após não haver mais pegajosidade, observar que o
estruturante deve ser totalmente recoberto pelo produto sem áreas com enrugamento.
A norma ABNT NBR 15487 – Membrana de Poliuretano para Impermeabilização define
parâmetros de Resistência à tração, Alongamento na ruptura, Deformação permanente a compressão,
Resistência ao rasgo, Flexibilidade à baixa temperatura (- 5ºC), Dureza Shore A, Escorrimento
(120ºC), Tração e alongamento após intemperismo de 500 h, Flexibilidade (5ºC) após envelhecimento
acelerado (4 semanas a 80ºC) e Determinação de resistência de aderência à tração. Estes parâmetros

são fundamentais para diferenciação dos produtos formulados em poliuretano que são adequados para
a impermeabilização. Para uso em reservatórios de água potável o produto deve atender a norma
ABNT NBR 12.170 e portaria do MS Nº 2914/2011.
As formulações de poliuretano 100% sólido apresentam níveis de orgânicos voláteis abaixo de
10g/L, enquanto que formulações com solventes orgânicos podem superar em muito este índice. Para
aplicações em reservatórios onde o ambientes é confinado e de precária ventilação, é recomendado o
uso de produtos 100% sólidos para evitar contaminação dos aplicadores com solventes orgânicos
tóxicos. A Tabela 1 a seguir apresenta algumas propriedades típicas de membranas de poliuretano para
impermeabilização:
Tabela 1. Propriedades típicas de membranas de poliuretano para impermeabilização
Requisitos

Unidade

Parâmetros

Método de ensaio

MPa

2-5

ABNT NBR 7462

Alongamento na ruptura

%

50 - 300

ABNT NBR 7462

Deformação permanente

%

<30

ABNT NBR 10025

kN/m

2 - 20

ASTM 624-C

Flexibilidade à baixa temperatura (- 5ºC)

-

Atende

ABNT NBR 9952

Dureza Shore A

-

60 – 90

ABNT NBR 7456

Escorrimento (120ºC)

-

Atende

ABNT NBR 9952

Tração e alongamento após intemperismo - 500 h - Perda
máxima

%

<25

ASTM G154

Flexibilidade (5ºC) após envelhecimento acelerado (4
semanas a 80ºC)

-

Atende

ABNT NBR 9952

MPa

0,3 – 1,0

ABNT NBR 13528

g/L

5 – 10

SCAQMD
1168/Method 304-91

Resistência à tração

Resistência ao rasgo

Resistência de aderência à tração - mínima
Índice de VOC (Compostos orgânicos voláteis)

DETALHES DE EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO COM POLIURETANOS
As membranas de poliuretano moldadas in loco são caracterizadas por serem sistemas de
impermeabilização flexíveis que apresentam grande facilidade em sua aplicação. A aplicação consiste
basicamente em espalhar o material sobre o substrato da estrutura, com a utilização de uma brocha,
trincha, rolo ou equipamento airless, sempre respeitando as condições de aplicação conforme
descrição do fabricante. Para toda e qualquer impermeabilização em uma obra civil, é fundamental
uma prévia análise e vistoria do substrato a receber a membrana, a fim de se obter os resultados
desejados. A regularização desta superfície e as características tais como presença de água, armaduras
expostas, nichos ou falhas de concretagem, entre outras, poderão comprometer significativamente a
qualidade da aplicação realizada. É portanto digno de se mencionar que o resultado final e a eficácia
do sistema estão intimamente relacionados à qualidade da aplicação, sendo que a garantia final deverá
ser sempre solidaria entre os fabricantes e os aplicadores. Para facilitar o manuseio, os fabricantes
normalmente fornecem em embalagens já dosadas, de modo a simplificar a utilização em situações
reais de obra.
Abaixo são apresentadas imagens de locais onde foram utilizadas membranas de poliuretano
moldadas in loco. Na figura 1, a aplicação é feita sobre o substrato reservatórios de tratamento de água
da ETA Mogi Sanear.

Figura 1 – Reservatórios de tratamento de água ETA Mogi Sanear impermeabilizados com membrana
de poliuretano.
Na figura 2 apresenta-se detalhes da aplicação moldada in loco da membrana de poliuretano.

Figura 2 - Detalhes de aplicação moldada in loco com membrana de poliuretano

As figuras 3 e 4 ilustram a impermeabilização feita nos reservatórios do Shopping Morumbi em São
Paulo em 2008, onde foi utilizado um impermeabilizante de poliuretano, neste caso optou-se por uma membrana
na cor branca com o intuito de facilitar a posterior limpeza dos reservatórios.

Figura 3 - Aplicação moldada in loco com membrana de poliuretano

Figura 4 -Reservatório de água potável impermeabilizado com membrana de poliuretano

CONCLUSÃO
A obrigatoriedade do atendimento as normas e legislações vigentes quanto a garantia da
potabilidade da água armazenada em reservatórios tem sido um campo de aplicação das membranas de
poliuretano moldadas in loco. Por sua vez, estas membranas de poliuretano devem atender aos padrões
de potabilidade pré estabelecidos e discutidos no presente trabalho.
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