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1. RESUMO
O trabalho apresenta um ensaio de desempenho de sistemas de impermeabilização e proteções
da impermeabilização frente à agressividade mecânica a raízes.
Os tópicos do trabalho apresentam um estudo elaborado no Campo Experimental da
Faculdade de Engenharia Agrícola da UNICAMP-Universidade Estadual de Campinas.
O ensaio teve por objetivo determinar a resistência de manta impermeabilizante, à ação
perfurante de raízes em conformidade com a norma italiana Edilizia UNI-8202, foram
testados sete tratamentos, a saber:
Os resultados do ensaio incluíram a determinação da massa seca e altura da parte aérea, massa
seca e densidade de raízes, e a observação da ação perfurante ou não das raízes.
2. INTRODUÇÃO
A necessidade cada vez maior de se aplicar as técnicas de construção sustentável é uma
realidade sem volta. Encargos ambientais causados pela construção podem ser minimizados
com tecnologia de construção para corrigir a agressividade ao ambiente.
A construção sustentável é a resposta do setor da construção para o desafio do
desenvolvimento sustentável.
A adoção de coberturas verdes tem sido introduzida em diversas construções, de forma
melhorar as características de habitabilidade em grandes centros.
Cobertura verde é uma técnica de arquitetura que consiste na aplicação e uso de solo e
vegetação sobre uma camada impermeável, geralmente instalada na cobertura de residências,
fábricas, escritórios e outras edificações.
As principais vantagens na utilização das coberturas verdes são:
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Isolamento térmico da cobertura da edificação, chegando a reduzir a carga térmica;
(fluxo térmico) em até 75%;
Isolamento acústico, reduzindo o barulho em mais de 8 db;
Diferencial estético e ambiental pelo projeto paisagístico;
Microclima que purifica a atmosfera no entorno da edificação;
Reduz o efeito estufa;
Aumenta a umidade relativa do ambiente em torno;
Aumenta a contensão de água para evitar enchentes, já que atua como um acumulador
de água de chuva;
Reduz entre 10 a 20% a poluição ambiente;
Aumenta a absorção de CO2 e é fonte de oxigênio;
Criação de novas áreas verdes;
Ecossistema, atraindo pássaros, borboletas e outros animais.
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A principal desvantagem, além do custo inicial do paisagismo, é o risco da ocorrência de
infiltrações, caso a impermeabilização não seja executada de forma adequada. O principal
problema relacionado a falhas da impermeabilização é a ação perfurante das raízes da
vegetação das coberturas verdes. Sistemas de impermeabilização inadequados são muitas
vezes adotados, acarretando em falhas da impermeabilização, com alto custo de refazimento,
pois para o refazimento da impermeabilização é necessário a retirada de toda cobertura verde,
com alto custo nesta operação.
A aplicação de tintas à base de alcatrão sobre a proteção mecânica das impermeabilizações
são muitas vezes adotadas, sem contudo resolver o problema, já que as raízes podem penetrar
nas trincas e fissuras da argamassa de proteção mecânica. Também o alcatrão é um produto
comprovadamente cancerígeno, acarretando em um passivo ambiental que deve ser evitado.

Também se demonstrou nos ensaios elaborados que o alcatrão é extremamente nocivo a
vegetação do paisagismo, além de contaminar a água que entra em contato com o alcatrão.
Dentro das soluções para a impermeabilização com foco na sustentabilidade e preservação do
meio ambiente das coberturas verdes, as mantas asfálticas com aditivos anti-raíz vem de
encontro a um sistema de impermeabilização seguro contra a perfuração de raízes.
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Para comprovar a eficiência dos aditivos anti-raíz, um dos fabricantes líderes no segmento
efetuou Ensaio de Determinação da Resistência de Materiais Impermeabilizantes à Ação
Perfurante de Raízes, elaborado pela FEAGRI – Faculdade de Engenharia Agrícola da
UNICAMP-Universidade Estadual de Campinas, na forma de dois projetos de Iniciação
Científica, elaborados pelos alunos Davi Sartorello de Caxias e Gabriela Kurokawa e Silva,
sob a orientação da Profª. Drª. Mara de Andrade Marinho Weill.
3. METODOLOGIA DOS ENSAIOS
Os ensaios teve por objetivo determinar a resistência das mantas asfálticas estruturadas com
poliéster, classificadas como tipo III da NBR 9952, à ação perfurante de raízes.
O ensaio foi conduzido em casa de vegetação, em conformidade com a norma italiana Edilizia
UNI-8202.
Foram testados vários sistemas impermeabilizantes, com três repetições cada, a saber:
1. Testemunho, vaso sem qualquer tipo de revestimento impermeabilizante;

2. Parede do vaso impermeabilizada com primer com aditivo anti-raiz;
3. Parede do vaso impermeabilizada com tinta à base de alcatrão;
4. Manta asfáltica tipo III da NBR 9952, sem aditivo anti-raiz e sem ensaio de
envelhecimento em água a 60ºC por 28 dias;
5. Manta asfáltica tipo III da NBR 9952, sem aditivo anti-raiz, submetida inicialmente a
envelhecimento em água a 60ºC por 28 dias;
6. Manta asfáltica tipo III da NBR 9952, com aditivo anti-raiz sem ensaio de
envelhecimento em água a 60ºC por 28 dias;
7. Manta asfáltica tipo III da NBR 9952, com aditivo anti-raiz com ensaio de
envelhecimento em água a 60ºC por 28 dias;
8. Manta asfáltica tipo III da NBR 9952 com aditivo anti-raiz plus sem ensaio de
envelhecimento em água a 60ºC por 28 dias;
9. Manta asfáltica tipo III da NBR 9952 com aditivo anti-raiz plus com envelhecimento
em água a 60ºC por 28 dias.
Os materiais impermeabilizantes tratamentos foram aplicados em vasos de terracota, sendo
que a leguminosa forrageira, Lupinus albus, popularmente conhecida por tremoço-branco, foi
utilizada como planta indicadora, de acordo com a norma italiana UNI 8202.
Os resultados do ensaio incluíram a determinação da massa seca e altura da parte aérea, massa
seca e densidade de raízes, e, no caso dos tratamentos com mantas asfálticas, a observação da
ação perfurante ou não das raízes.
Os tratamentos 1, 2 e 3 foram avaliados com o objetivo de comparar o desenvolvimento das
raízes da planta indicadora Lupinus albus, em uma situação de ausência de produtos
impermeabilizantes (1) e mediante a presença de primer com aditivo (2) e de tinta à base de
alcatrão (3). Este último tratamento visava testar a hipótese inicial de que o alcatrão prejudica
o desenvolvimento radicular. Os demais tratamentos (4, 5, 6, 7, 8 e 9) foram testados em
conformidade com o que especifica a norma italiana EDILIZIA UNI 8202-24, apresentada no
Anexo I, que se aplica à avaliação de mantas impermeabilizantes à ação perfurante de raízes.
Na montagem dos vasos foi utilizada uma mistura em partes iguais de solo extraído do
Campo Experimental da Faculdade de Engenharia Agrícola, no caso um Latossolo Vermelho
Distroférrico típico, muito argiloso, friável e profundo, com substrato orgânico adquirido
pronto. Para determinação das quantidades de solo e substrato necessárias, foram
determinadas as densidades dos dois materiais.
Foram levantadas as curvas de retenção de água do substrato e da mistura solo+substrato, para
determinação dos teores de água a serem aplicados na irrigação dos vasos.
A figura 3 ilustra as etapas de impermeabilização dos vasos e o preenchimento dos mesmos
com a mistura de solo e substrato orgânico.

3.1 Impermeabilização dos vasos e colocação das mantas asfálticas

Nos tratamentos 2 e 3, a impermeabilização dos vasos com primer com aditivo anti-raiz (2) e
com tinta à base de alcatrão de hulha (3) foi feita de maneira simples, com um pincel comum
de cerdas médias, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1. Procedimento de impermeabilização dos vasos com tinta à base de alcatrão de
hulha
Nos demais tratamentos (4 a 9), utilizaram-se mantas asfálticas, com os corpos-de-prova
confeccionados de acordo com a norma Edilizia UNI 8202-30. A Figura 2 ilustra as mantas
asfálticas utilizadas no ensaio. As mantas foram emendadas de modo que a emenda se
localizasse no meio do corpo de prova, conforme o que determina a norma. As emendas
foram feitas em grande escala, não em situação de laboratório, para que fosse possível fazer as
junções e o biselamento com 10 cm de sobreposição, como recomenda o manual do
fabricante.

Figura 2. Corpos-de-prova utilizados no ensaio de resistência à ação perfurante de raízes
A figura 3 mostra a montagem do processo de impermeabilização com manta asfáltica e
preenchimento do vaso com a mistura solo+substrato orgânico.

Figura 3 – Montagem dos vasos com as mantas asfálticas, arrematadas com resina epóxi e
colocação do solo orgânico.
A seguir foram semeados os vasos com 4 sementes da Lupinus Albus cada, sendo os vasos
irrigados a cada 2 dias.
3.2 Colheita
Antes da colheita, as plantas foram fotografadas, efetuando-se a medida de altura da parte
aérea.
Na primeira fase, após 2 meses, colheram-se as plantas da testemunha, do tratamento primer
com aditivo anti-raíz e do tratamento impermeabilização com tinta à base de alcatrão. Na
segunda fase, após 2,5 meses, colheram-se os tratamentos com as mantas asfálticas.
Na primeira fase, a colheita foi feita da seguinte forma: retirou-se o substrato do vaso com
água corrente de forma a soltar a planta, que foi retirada com cuidado para que a mesma não
fosse danificada.

Figura 4. Etapas da colheita dos tratamentos Testemunha, Impermeabilização com primer
com aditivo e Impermeabilização com tinta à base de alcatrão de hulha.
Na segunda etapa, foi necessário observar se havia perfurações na manta asfáltica, provocadas
pelas raízes. Dessa forma, quebrou-se o fundo do vaso com um martelo e retirou-se o
substrato com água corrente. Em seguida, adotou-se o mesmo procedimento da primeira etapa
para a retirada da planta do tratamento. Por último, retirou-se a manta asfáltica, quebrando-se
as paredes do vaso. A figura 5 ilustra as etapas da colheita dos tratamentos com mantas
impermeabilizantes.
Em ambas as fases, as plantas colhidas foram secas, separando-se as raízes da parte aérea.
Em seguida, parte aérea e raízes, foram levadas à estufa a 60°C por 24 horas, para a obtenção
das massas secas. Esses dados foram utilizados para o cálculo das densidades de raízes em
cada tratamento e repetições.
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Figura 5. Etapas da colheita dos tratamentos com as mantas asfálticas.

No decorrer do ensaio, foi realizado o monitoramento da umidade do solo dos vasos e do
crescimento da parte aérea das plantas. Como haviam sido colocadas quatro sementes por
vaso, calcularam-se as médias por vaso e, depois, por tratamento. A partir dos dados foram
desenhados gráficos ilustrando o crescimento das plantas por vaso, para efeito de comparação
entre vasos e entre períodos.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A figura 6 mostra a variação temporal do crescimento da parte aérea das plantas por vaso
sendo, na sequência: Testemunha (vasos 1, 2 e 3); Impermeabilização com primer com aditivo
anti-raiz (vasos 4, 5 e 6); Impermeabilização com tinta à base de alcatrão (vasos 7, 8 e 9);
Manta asfáltica normal sem envelhecimento (vasos 10, 11 e 12); Manta asfáltica sem
tratamento envelhecida (vasos 13, 14 e 15); Manta asfáltica com anti-raiz sem envelhecimento
(vasos 16, 17 e 18); Manta asfáltica com anti-raiz envelhecida (vasos 19, 20 e 21); Manta
asfáltica com anti-raiz PLUS sem envelhecimento (vasos 22, 23 e 24); e, Manta asfáltica com
anti-raiz PLUS envelhecida (vasos 25, 26 e 27).

Figura 6. Figura com medição da altura das plantas
A observação dessa figura revela que as plantas do tratamento com primer com aditivo (vasos
4, 5 e 6) e com tinta à base de alcatrão de hulha (vasos 7, 8 e 9) alcançaram maior
desenvolvimento em comparação com as plantas dos demais tratamentos. O crescimento das
plantas dos tratamentos envolvendo a impermeabilização com manta foi similar entre si e
inferior ao crescimento observado nas plantas dos vasos da Testemunha.
A impermeabilização da parede do vaso nos tratamentos com primer com aditivo e com tinta
à base de alcatrão aparentemente condicionou menor evaporação de água pelas paredes e

maior umidade disponível às plantas, o que pode ter influenciado na taxa mais elevada de
crescimento das plantas nesses tratamentos.
Outro fator a ser considerado é que as plantas nesses tratamentos e na testemunha dispunham
de todo o volume do vaso para crescer, enquanto que nos tratamentos com mantas asfálticas
as plantas dispunham de cerca da metade do volume do vaso, atendendo a recomendação da
norma Edilizia UNI-8202, que indica a colocação das mantas a 10 cm do fundo dos vasos.
Menor volume de solo+substrato significa também menor volume de água disponível, fato
que pode estar associado ao menor crescimento das plantas nos estágios iniciais naqueles
tratamentos.
A figura 7 evidencia a diferença de crescimento entre os tratamentos. Devido ao menor
crescimento das plantas dos tratamentos com manta, optou-se por finalizar essa parte do
ensaio posteriormente. Dessa forma, a colheita dos tratamentos com mantas asfálticas foi
feita uma semana após a colheita das plantas dos vasos dos tratamentos Testemunha, Primer
com aditivo e tinta à base de alcatrão de hulha.

Figura 7. Diferença de desenvolvimento entre os tratamentos
A figura 8 ilustra as plantas da testemunha, dos tratamentos com primer com aditivo e dos
tratamentos com tinta à base de alcatrão de hulha imediatamente antes da colheita.

Figura 8. Vista das plantas de Lupinus albus imediatamente antes da colheita. Da esquerda
para a direita: tratamentos testemunha, primer com aditivo e tinta à base de alcatrão de hulha
(incluindo repetições).

A figura 9 ilustra as plantas dos tratamentos com mantas asfálticas imediatamente antes da
colheita.

Figura 9. Vista do desenvolvimento de Lupinus albus imediatamente antes da colheita dos
tratamentos com manta, incluindo repetições.

Na primeira fase da colheita, observou-se que as raízes das plantas que estavam no tratamento
com tinta à base de alcatrão de hulha estavam aderidas no interior do vaso, conforme se pode
observar na figura 9. Comparando com o tratamento com manta asfáltica normal e com
envelhecimento, observa-se que as raízes do tratamento com tinta à base de alcatrão de hulha
apresentaram o mesmo comportamento, ou seja, apresentaram um início de tentativa de
rompimento do material.

Figura 10. Vista de raízes aderidas aos tratamentos com tinta à base de alcatrão de hulha,
manta asfáltica sem anti-raíz e sem envelhecimento e manta asfáltica sem anti-raíz e com
envelhecimento (respectivamente da esquerda para a direita).
As plantas submetidas ao tratamento com tinta à base de alcatrão apresentaram clorose
internerval sugestiva de deficiência por magnésio. Aparentemente, o alcatrão deve ter
interferido na absorção desse nutriente pela planta, seja pela reação do alcatrão com o
magnésio e consequente formação de algum composto não solúvel em água ou pela formação
de composto inibidor da absorção de magnésio. A Figura 10 ilustra a deficiência observada.

Figura 11. Clorose internerval observada nos vasos com tratamento com tinta à base de
alcatrão de hulha.
Foi observado nos vasos relativos ao tratamento Testemunha que parte do volume de
solo+substrato apresentava um aspecto bastante seco, possivelmente devido à maior perda de
água pela parede não impermeabilizada, fato que talvez explique o menor desenvolvimento
das plantas desse tratamento em relação às dos tratamentos primer com aditivo e com tinta à
base de alcatrão de hulha. Com relação aos tratamentos com mantas asfálticas normal (sem
aditivo anti-raíz) com e sem envelhecimento, observou-se que uma grande quantidade de
raízes aderiu ao material impermeabilizante. Em alguns casos, houve penetração do material
sem, no entanto, atravessar a manta. Por esse motivo não foi realizado o teste de vitalidade,
pois a norma Edilizia UNI 8202 prevê que o mesmo seja realizado somente em raízes que
venham a atravessar o material impermeabilizante. Não se observaram diferenças relevantes
entre os tratamentos com mantas com e sem envelhecimento. A figura 11 ilustra a penetração
da raiz em um dos tratamentos com manta asfáltica sem aditivo anti-raíz.

Figura 11. Vista de raiz penetrando a manta asfáltica sem aditivo anti-raíz.
Nas condições do ensaio, nos tratamentos com mantas asfálticas com aditivo anti-raiz e com
anti-raiz PLUS, com e sem envelhecimento, não foi observada aderência de raízes no material
impermeabilizante. Também não foram observadas diferenças relevantes no desenvolvimento

das raízes dos tratamentos com mantas com e sem envelhecimento. A Figura 12 ilustra as
plantas e a superfície das mantas, após a finalização do ensaio.

Figura 12. Vista das plantas e dos corpos de prova após colheita do ensaio com mantas,
incluindo repetições.
A análise dos valores de massa seca da parte aérea, massa seca de raízes e densidade de raízes
confirma o maior desenvolvimento das plantas no tratamento com primer com aditivo e com
tinta à base de alcatrão, fazendo supor que nas condições do ensaio, e para o período
observado, o primer e o alcatrão aparentemente não prejudicaram o desenvolvimento das
plantas. No entanto, o aparecimento de clorose, próximo à época de colheita, sugere que
mantido o ensaio, poderiam ocorrer problemas nutricionais, relacionados com deficiência de
magnésio, devido ao alcatrão, uma vez que esse sintoma de deficiência foi observado apenas
nesse tratamento.
Nenhuma deficiência nutricional aparente foi observada no tratamento com primer com
aditivo anti-raíz.
Os valores de massa seca da parte aérea e massa seca de raízes dos tratamentos com mantas
impermeabilizantes demonstram um menor desenvolvimento das plantas submetidas a esses
tratamentos se comparadas com a testemunha e o tratamento com tinta à base de alcatrão. No
entanto, esse menor desenvolvimento possivelmente ocorreu devido ao menor volume de
substrato disponível do vaso (apenas 9 cm, conforme recomendação da norma Edilizia UNI8202) e à grande perda de água por evapotranspiração. Não se pode atribuir a presença das
mantas ao menor desenvolvimento das mesmas, pois os valores de densidade de raízes nesses
tratamentos foram maiores ou muito próximos à testemunha, ao tratamento com primer com
aditivo e ao tratamento com tinta à base de alcatrão, conforme ilustra a figura 13.
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Figura 13. Gráfico comparativo das densidades de raízes dos diferentes tratamentos.

T1 – Testemunha
T2 – Primer com aditivo anti-raíz
T3 – Alcatrão de hulha
T4 – Manta asfáltica sem anti-raíz e sem envelhecimento
T5 – Manta asfáltica sem anti-raíz e com envelhecimento
T6 – Manta asfáltica com anti-raíz e sem envelhecimento
T7 – Manta asfáltica com anti-raíz e com envelhecimento
T8 – Manta asfáltica com anti-raíz Plus e sem envelhecimento
T9 – Manta asfáltica com anti-raíz Plus e com envelhecimento

Para o cálculo de densidade de raízes foi considerado o número total de plantas por
tratamento. No caso do tratamento com manta asfáltica sem aditivo anti-raíz envelhecida, a
menor densidade de raízes pode estar relacionada com o fato de que houve menor
porcentagem de germinação e, portanto, menor número de plantas nesse tratamento (média de
2,6 plantas/vaso, contra média de 3,0 ou 4,0 plantas/vaso nos demais tratamentos). Dessa
forma, em virtude do menor número de plantas, a massa de raízes foi menor, o que implica
em uma menor densidade.
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Figura 14. Gráfico comparativo de massa seca da parte aérea e de raízes para todos os
tratamentos.
A análise da Figura 17 mostra que o sistema radicular da planta não foi afetado por nenhum
dos tratamentos. Já a massa seca da parte aérea dos tratamentos primer com aditivo e com
tinta à base de alcatrão de hulha foi um pouco maior do que a das testemunhas e dos
tratamentos com mantas impermeabilizantes.
Para o tempo de duração do ensaio, os resultados observados sugerem que a
impermeabilização com primer com aditivo foi eficiente no tocante ao impedimento da
proliferação de raízes, uma vez que não foram observadas raízes aderidas às paredes dos
vasos ou tentando penetrar o material.
Os resultados observados do tratamento impermeabilização com tinta à base de alcatrão
revelam que aparentemente o produto não interfere na proliferação de raízes, tendo em vista
que as raízes aderiram ao fundo do vaso, tentando penetrar no material. Assim, a tinta à base
de alcatrão de hulha aparentemente não interferiu no desenvolvimento da planta em seus
estágios iniciais, mas o posterior aparecimento de clorose internerval nas plantas desse
tratamento sugere interferência na absorção do magnésio que poderia posteriormente trazer
limitações ao pleno desenvolvimento das plantas, caso o ensaio fosse mantido por mais
tempo.
As mantas asfálticas sem aditivo anti-raíz, com e sem envelhecimento, apresentaram indícios
de proliferação de raízes em sua estrutura. Houve grande quantidade de raízes aderidas nas
mantas, sem terem sido observadas diferenças relevantes entre a manta sem envelhecimento e
a manta envelhecida.
As mantas asfálticas com tratamento anti-raiz e com tratamento anti-raiz PLUS não
apresentaram aderência de raízes. Também não foram observados no período de condução do
ensaio sintomas de deficiência nutricional ou de toxicidade nas plantas que se desenvolveram
nos tratamento com mantas impermeabilizantes. Os resultados obtidos nos tratamentos com
mantas envelhecidas não mostram queda de eficiência na prevenção de proliferação de raízes.
5. CONCLUSÃO
O resumo da conclusão está explicado abaixo:
Primer com aditivo
Tinta à base de
alcatrão
Mantas
asfálticas
SEM aditivo anti-raíz
Mantas
asfálticas
COM aditivo anti-raíz

Foi eficiente no tocante ao impedimento da proliferação de raízes
Não foi eficiente no tocante ao impedimento da proliferação de
raízes. Aparecimento de clorose internerval nas plantas.
Não foram eficientes no tocante ao impedimento da proliferação de
raízes.
Foram eficientes no tocante ao impedimento da proliferação de
raízes

Assim sendo, os projetistas de impermeabilização, os arquitetos, os construtores, os
fabricantes e os aplicadores de impermeabilização devem sempre utilizar sistemas de
impermeabilização comprovadamente resistente a raízes, de forma a garantirem eficiência e
durabilidade, viabilizando economicamente e a longo prazo este excelente sistema construtivo
sustentável.
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