ORIENTAÇÃO DE VEDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE
ESTRUTURAS PRÉ FABRICADAS EM CONCRETO
Resumo
A utilização de estruturas pré fabricadas em concreto está numa crescente nesses últimos anos. Para a
ABCIC (Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, 2012), haverá até em 2016
um investimento de até R$ 1,4 trilhões de reais na construção civil brasileira e o mercado de pré
fabricados deverá absorver parte dessa receita devido a rapidez de preparo e execução dessa
modalidade da construção civil. Segundo a Revista Exame (2012), a construção em Pré Fabricados é
uma excelente alternativa econômica e de rapidez em substituição ou até mesmo em comparação com
a utilização de estruturas pré fabricadas em concreto armado. No entanto como qualquer produto,
produzido numa fábrica, ele merece qualidade e atenção quanto a possíveis riscos de falhas. A mais
percebida é a falta de impermeabilização de elementos expostos a umidade e água e, ainda, a falta e/ou
desconsideração quanto a vedação de elementos pré fabricados. Esse artigo tem como objetivo
apresentar solução em impermeabilização e vedação de estruturas pré fabricadas em concreto armado,
não comparando soluções, mas apresentando alternativas do mercado de impermeabilização, para a
orientação de fabricantes de pré fabricados.
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1. PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM
PRÉ FABRICADOS DE CONCRETO
A pré fabricação de estruturas de concreto são normalmente feitas em plantas de fabricas com
características desde a não presença de coberturas e vedações laterais para a proteção das estruturas
pré fabricadas até as fabricas que possuam proteção completa contra o intemperismo.
Como todo processo de fabricação, os produtos deverão conter qualidade e ser controlados para
garantir os mesmos, tendo em vista que não se deve entregar ao consumidor um produto com falhas. O
que tem se percebido nesse setor é que devido a grande variação de produção do concreto, a falta de
uma proteção adequada para a estrutura recém fabricada, a falta de critérios e estudo de soluções para
detalhes de encaixes de peças e da mão de obra em muitos casos não qualificada são fatores que
influenciam em alguns no surgimento de uma manifestação patológica gravíssima para as estruturas
armadas e/ou protendidas, sendo ela a permeabilidade.
Devido a uma densidade de 1,01 kg/L e viscosidade de 1,00 MPas, a água em contato com as
estruturas de maneira geral, pode se infiltrar por qualquer falha presente nas mesmas, tais como:
excesso de porosidade na estrutura, aberturas, fissuras, trincas, etc.

Se não prevenidas ou consertadas, a água em contato constante com as estruturas poderão gerar danos
maiores tais como: degradação do concreto devido a remoção de componentes do cimento, aumento
das aberturas devido a constante movimentação imposta pela água, oxidação de armaduras e perda de
seções de concreto, produção de fungos e bolor e como consequência o surgimento de doenças
relacionadas a pele e ao trato respiratório, estética comprometida, etc.

Foto 1: Infiltração e vazamentos em pré fabricados

A água quando penetra nos poros capilares de concreto fazem a remoção do cálcio presente no
cimento, fenômeno chamado de lixiviação de componentes da estrutura, segundo LAPA (2008). Para
CAMPITELI (1987) a água presente nos poros do concreto de forma constante, poderão fragilizar a
estrutura em questões de resistências mecânicas e, ainda, facilitar o aumento do poro, devido a pressão
gerada pelo acumulo constante associadas a variações de temperaturas.
Foto 2: Lixiviação em concreto pré fabricado

Outro fator verificado por microscopia eletrônica por CAMPITELI (1987) é que a má dosagem de
concretos, com o aumento do consumo de água, geram grandes quantidades de poros nas estruturas,
porém, a escolha inadequada de materiais, como por exemplo, agregados que não possuam excelente
interação e adesão a pasta de cimento, poderão provocar vazios de interface, e consequentemente,
caminhos para a movimentação da água no interior da estrutura e remoção de componentes do
cimento.
A água com acumulo e/ou passagem constante em aberturas, fissuras e trincas de concreto, podem, se
não tratadas, aumentar as mesmas, devido a pressão constante sobre as mesmas associadas ou não com
a lixiviação de componentes do concreto. Esse fenômeno é observado em locais com acumulo de água
tais como telhados em concreto armado, onde as aberturas, fissuras e trincas não prevenidas e tratadas,
servirão de caminho para vazão dessas água, gerando então o desgaste constante com o tempo.
Para o professor MEHTA e BURROWS (2001) os efeitos da fissuração do concreto sobre a
durabilidade produz um efeito em cadeia, pois a fissuração estabelece caminhos interconectados que
aumentam a permeabilidade, permitindo a entrada de mais água e ions no interior do material,
facilitando a deterioração, que, por sua vez, realimenta a fissuração. Nas estruturas em serviço, pode se
estabelecer uma extensa rede de microfissuras internas. Nessas condições, a simples presença de
poucas fissuras na superfície, aparentemente desconectadas e de pequenas aberturas, pode ser a porta
necessária para a entrada de ions e gases agressivos.
Wang e outros (1997) utilizaram ensaios de compressão diametral em corpos de prova cilíndricos com
aberturas de fissuras controladas em um estudo de permeabilidade de concretos fissurados. Nessa
pesquisa, os corpos de prova foram carregados de modo que a abertura de suas fissuras variava de 0 a
900 mm (0,9 mm). Os resultados desses ensaios, representados na Figura abaixo, indicaram que existe
uma substancial diferença na permeabilidade de concretos sem e com fissuração. De fato, essa figura
ilustra que um concreto com abertura de fissura de 0,33 mm pode apresentar um valor de
permeabilidade à água cinco vezes maior do que o correspondente a um concreto íntegro, sem fissuras,
e que, a partir de aberturas de fissuras de 0,05 mm, a permeabilidade à água aumenta rapidamente.
Foto 3: Influência da abertura de fissuras na permeabilidade, adaptada de Wang e outros (1997)

A consequência de água constantemente sobre as estruturas de pré fabricados armados e alguns casos
protendidos (e em estruturas de concreto armado em geral) ao entrar em contato com a armadura,
associadas com o oxigênio, produzem oxidação. Segundo HELENE (1992), a oxidação provocada
pode fazer o aço aumentar até oito vezes o seu diâmetro inicial, expulsando parte do concreto das
estruturas. A consequência é o decréscimo de desempenho das mesmas, podendo com o tempo levar a
estrutura ao colapso parcial e/ou total.
Foto 4: Presença de bolor

A constante presença de água nas estruturas, associadas a falta de luminosidade constante e ventilação
podem promover a facilidade para o desenvolvimento de microrganismos tais como fungos e bolor. A
presença de alguns fungos podem gerar a degradação do concreto, pois alguns desses, podem gerar
ácidos nos poros, devido ao consumo de componentes do cimento no concreto. Os fungos também
poderão gerar doenças de pele. Já o bolor está associado ao desenvolvimento ou agravamento de
doenças respiratórias tais como asmas. Esses últimos também afetam as estéticas das estruturas.

2. ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM
PRÉ FABRICADOS DE CONCRETO
As principais infiltrações de água presentes em estruturas pré fabricadas de concreto, quando não bem
produzidas são: Lixiviação da estrutura, penetração de água por poros e penetração de água por
aberturas, fissuras e trincas.

2.1 Excesso de poros no concreto
O excesso de poros no concreto está associado aos seguintes fatores:
a) Excesso de água na produção do concreto: A escolha incorreta da matéria prima para a
produção de concreto, a falta de mão de obra qualificada, a utilização de equipamentos
inadequados para a produção de concreto ou que não recebem manutenção constantes e a falta
de procedimentos/critérios para a dosagem do concreto, são os principais mecanismos para
que ocorra o excesso de utilização de água. A água utilizada no concreto, deverá ser suficiente
para a hidratação do cimento e trabalhabilidade de aplicação, sendo que deve-se tomar
cuidado para esse último item. Na pratica, segundo CAMPITELI (1987), HELENE (1992) e
alguns diversos pesquisadores na área de tecnologia do concreto, a água que não é utilizada
para a hidratação do cimento é água em excesso e portanto após as reações químicas, elas se

evaporam, deixando em seu lugar, vazios nas estruturas, que se interligadas entre si, geram
caminhos capilares, facilitando a penetração e movimentação de água nas estruturas.

Foto 5: Consequência de se colocar água de forma aleatória

b) Mal adensamento do concreto: A utilização de equipamentos incorretos, sem manutenção, a
falta de critério para a eliminação de vazios através do adensamento e a falta de plasticidade
suficiente para a aplicação do concreto no interior do molde são os principais fatores para a
manutenção de bolhas e vazios no interior do concreto também podendo gerar poros capilares.
As consequências são a facilidade de penetração e movimentação de água nas estruturas, lixiviando e
provocando gotejamentos.

2.2 Aberturas, fissuras e trincas
As principais causas de aberturas em estruturas pré fabricadas é o mal planejamento quando ao
preparo e execução de encaixes. As peças pré fabricadas são encaixadas umas nas outras e quanto
menos encaixadas, maior a abertura restante, facilitando a penetração de água nesses pontos. A
consequência é vista principalmente nos encaixes em contato com o ambiente, tais como vigas sobre
pilares, painéis com painéis, telhas com telhas, etc.
Já as fissuras e trincas tem como principais causas:
a) Erro na concepção do projeto: A falta de critério ou o equívoco quanto ao dimensionamento
de armaduras podem gerar fissuras de movimentação e estruturais;
b) Erro no posicionamento de armaduras: As armaduras mal posicionadas ou deslocadas no
momento de aplicação do concreto, geram fissuras e trincas de movimentação ou estruturais
com aberturas variadas (depende de condições climáticas, de carregamento, etc.)
c) Cura insuficiente e/ou inadequada: A falta de procedimentos de cura ou a utilização de
procedimentos inadequados poderão gerar fissuras de retração onde serão pontos favoráveis

para a penetração de água, já que nesse caso, as fissuras tem uma grande facilidade de
interligação entre si.
Independente da fissura ou trinca, a consequência é a penetração de água e como consequência o
aumento das mesmas e a degradação das estruturas em concreto armado e em alguns casos, no
concreto protendido.

Foto 6: Fissura pós aplicação do concreto em peça pré fabricada

3. PROPOSTAS DE SOLUÇÕES PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO E VEDAÇÃO DE
ESTRUTURAS PRÉ FABRICADAS EM CONCRETO
3.1 Para diminuir a porosidade do concreto
Como descrito acima, para diminuir a porosidade do concreto, um fator importante é a escolha dos
materiais corretos para a dosagem do concreto. Caso isso já esteja feito, é recomendado as seguintes
soluções para então diminuir os poros, sendo elas sugeridas por origem da porosidade:
a) Diminuição dos poros no concreto fresco: Para a redução da água na produção de bons
concretos e assim, diminuição da porosidade do concreto, recomenda-se a utilização de
aditivos redutores de água e que mantenham no mínimo, a mesma plasticidade de aplicação do
concreto. Nesses casos recomenda-se a adoção de aditivos superplastificantes de pega normal
que tem a capacidade de reduzir entre 7 a 14% da água normal do traço. Também pode-se
utilizar aditivos com maior capacidade de redução de água, os chamados PCE
(Policarboxilatos Eter) cuja capacidade de redução de água no traço poderá variar entre 7 a
30%. Estudos preliminares deverão apontar para o concreto produzido, qual é a melhor
quantidade de aditivo sem afetar outras propriedades do concreto recém produzido tais como:
inicio e final de tempo de pega, apresentar segregação, apresentar exsudação, etc. Segundo

CAMPITELI (1987), quanto menor a relação água cimento, menor será o tempo para que o
concreto feche os seus capilares, sendo que para fatores a/c maior que 0,7, isso nunca ocorrerá,
conforme pode ser observado na tabela abaixo:
Tabela 1: Influência do fator a/c na obstrução de capilares, adaptada de Campiteli (1987)
Relação a/c em massa
0,40
0,45
0,50
0,60
0,70
Maior que 0,70

Tempo necessário para obstruir os capilares
3 dias
7 dias
14 dias
6 meses
1 ano
impossível

Outra maneira de se reduzir os poros no concreto fresco, é a utilização de adições que a
formação de cristais no momento de hidratação do cimento. Isso poderá ser conseguido com o
acréscimo de pozolanas ou sílicas ativas, e, ainda, argilas calcinadas. Também existem adições
químicas impermeabilizantes em pó que reagem com os subprodutos de hidratação de
cimento, ou seja, aqueles que não formam cristais de CSH (Silicato de Calcio Hidratado)
responsáveis pela resistência mecânica, aumento de densidade do concreto e vedação dos
poros. Esses aditivos atuam diretamente em todo o concreto, e não somente superficialmente
como aditivos impermeabilizantes líquidos tradicionais, tendo ainda o poder de recristalizar
caso haja aberturas posteriores no concreto, como a formação de fissuras, na ordem de até 0,4
mm.
b) Diminuição dos poros no concreto endurecido: quando o concreto já está produzido, e então, é
percebido e verificado através de ensaios, o excesso de poros, deve-se então utilizar sistemas
de impermeabilização na forma de cristalização por profundidade. Eles possuem a mesma
função do item 3.1 a (segundo paragrafo), ou seja, reagem com subprodutos da hidratação do
cimento, aumentando a concentração de cristais e consequentemente a vedação de poros,
sendo que então, nesse caso, não poderiam mais ser aplicados como adições e sim como em
forma de pinturas. Aplicados dessa ultima forma, esses produtos enviam para o interior do
concreto, químicas que produzem a reação de formação de poros, sendo que não será a
película formada pela pintura que impermeabilizará a mesma, mas sim, a química então
enviada par ao interior do concreto endurecido. Caso existam fissuras após a aplicação dessa
solução, as mesmas poderão ser colmatadas pelo próprio produto, caso sejam inferiores a 0,4
mm. Caso sejam superiores, deve-se então complementar a impermeabilização com a
utilização de métodos de injeção, conforme item 3.2.
Peças pré fabricas expostas a movimentação térmica: Telhas de concreto e painéis são
estruturas pré fabricadas expostas diretamente ao intemperismo e por possuírem normalmente
poucas espessuras e apenas ser apoiada e encaixada, possuem grande tendência de
movimentação e formação de fissuras e trincas.
c) Proteção superficial: Para a proteção superficial de pré fabricados de concreto, poderá ser
utilizado pinturas formadoras de película, que tem a função de vedar os poros superficiais,
nesse caso representados por pinturas acrílicas ou poliuretanos. Normalmente esses produtos
formam películas podendo ou não formar brilho. Caso não se desejar formar películas e/ou
brilho e nem alterar a cor da estrutura, pode-se utilizar produtos a base de silicones líquidos ou

silano/siloxanos. Esses produtos são aspergidos na superfície, e após curados, não se observa a
formação de película e brilho.
Foto 7: Silano/siloxano aplicado, adaptado de Takagi, 2003

3.2 Tratamento de fissuras e trincas
a) Peças pré fabricas expostas a movimentação térmica: Telhas de concreto e painéis são
estruturas pré fabricadas expostas diretamente ao intemperismo e por possuírem normalmente
poucas espessuras e apenas ser apoiada e encaixada, possuem grande tendência de
movimentação e formação de fissuras e trincas. Essas peças poderão ser previamente tratadas
conforme o item 3.1, mas também pode-se utilizar produtos formadores de películas e que
suportem a movimentação da estrutura sem se romper. A escolha correta da solução será a
resistência ao intemperismo, a possibilidade ou não de trânsito de pessoas (caso seja
necessário) e claro a resistência a movimentação. Para esses casos podem-se utilizar
argamassas poliméricas impermeabilizantes aplicadas em 3 demãos cruzadas, emulsões
acrílicas e asfálticas, aplicados em 4 demãos e estruturados com tecidos, ou, ainda emulsões
elásticas a base de poliuretano. Também poderão ser adotadas membranas a base de asfalto
(mantas asfálticas) ou a base de PVC. Toda a aplicação deve ser consultada e seguir as
recomendações de cada fabricante, além de atender os requisitos da NBR 9575/2010.
b) Fissuras e trincas existentes: Caso já existam fissuras e trincas na estrutura, as mesmas
deverão ser vedadas pois são pontos potenciais para a penetração de água nas estruturas. No
entanto deve-se primeiramente analisar a origem dessas fissuras e trincas. Caso sejam de
ordem estrutural, as mesmas deverão receber injeção de produtos que incrementem a
capacidade estrutural das mesmas tais como resinas a base de epóxi, poliuretano e cimentos
especiais. Caso as fissuras e trincas sejam de ordem de movimentação, as mesmas deverão ser
preenchidas com materiais que após curados sejam elásticos, tais como resinas a base de
poliuretano ou acrílico. Os procedimentos de escolha dos produtos, aplicação e cuidados
deverão ser consultados com os fabricantes dos respectivos produtos.

3.3 Vedação de aberturas
As aberturas originadas por encaixe de elementos pré fabricados, deverão ser vedadas com
material flexível que tenha a capacidade de absorver os esforços de movimentação sem se romper,
e ainda se adesivo entre as partes a ser vedadas. Nesse caso recomenda-se também produtos que
não alterem as propriedades acima citadas devido ao intemperismo, tais como mastiques a base de
poliuretano ou silicones de cura neutra.
Foto 8: Aplicação de mástique, adaptada de Beltrame e Loh, 2009

Para a escolha de qual material será o funcional para a aplicação em aberturas pré fabricadas,
deverá então entender as propriedades abaixo:








Dureza “Shore A”: é a capacidade do selante de resistir à intrusão de partículas ou
resistir a penetração de objetos.
Fator de acomodação: é a capacidade de acomodação a movimentação calculada em
função das solicitações.
Módulo de elasticidade: é a rigidez ou a resistência do material a deformação plástica.
Quanto maior o modulo, mais rígido será o material e consequentemente menos elástico.
Capacidade de extrusão: esta relacionada com a consistência e pode ser avaliada pela
facilidade de saída do produto da embalagem e da facilidade de aplicação em juntas.
Adesão ao substrato: o selante deverá aderir em diferentes substratos, em toda extensão da
superfície e sem pontos de falhas.
Durabilidade ao intemperismo natural e acelerado: é a capacidade do selante manter suas
características iniciais ao longo do tempo, mantendo inclusive sua cor original.
Manchamento ao substrato: os selantes não devem liberar substâncias químicas de sua
formação aos substratos de elevada porosidade. Normalmente ocorrem em selantes de
cura acética.
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