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1. INTRODUÇÃO
A evolução da construção civil tem inserido o fator de economia e aproveitamento ao máximo
possível a área edificável, o que possibilitaram o uso maior de lajes planas como áreas
acessíveis aos usuários.
Os sistemas construtivos com cotas zero em algumas ocasiões inviabilizam a utilização dos
sistemas de impermeabilizações tradicionais, como o caso das mantas asfálticas, já que,
incluindo a argamassa de regularização, proteções mecânicas e pisos de acabamento, muitas
vezes superam em mais de 10 cm as cotas das lajes das edificações.
Os sistemas de impermeabilizações tradicionais têm como importante função garantir a
estanqueidade da edificação, as condições de habitabilidade e preservação da estrutura e
acabamentos contra a degradação causada pelas infiltrações, não sendo imposta às mesmas os
requisitos de acabamento final da edificação, função esta reservadas às proteções de
argamassa, pisos cerâmicos, pedras, e outros tipos de acabamento.
O desenvolvimento tecnológico dos sistemas de impermeabilização permitiu a introdução de
sistemas de impermeabilização com dupla função, o de impermeabilizar as lajes e atuar como
acabamento final.
Os principais sistemas mundialmente utilizados para impermeabilização de lajes expostas a
intempéries e sujeitas a tráfego de pessoas ou veículos são sistemas à base de poliuretanos.

2. MEMBRANAS DE POLIURETANO PARA TÁFEGO DE PESSOAS E VEÍCULOS
As membranas de poliuretano são constituídas de dois ou mais tipos de resinas de poliuretano,
com características distintas para conceber o desempenho mais compatível com a
necessidade. O sistema também é composto de areia com granulometria classificada, tendo a

finalidade de resistência mecânica a cargas e esforços de abrasão. Também pode ser composto
de outros acabamentos, como “flakes” e grânulos coloridos.
Características exigíveis para os sistemas:
•

Impermeável à água de percolação e ao vapor

•

Compatível com o substrato de concreto proporcionando grande aderência;

•

Resistente ao tráfego de pedestres e veículos e ao desgaste pelo uso, dependendo da
configuração;

•

Custo compatível com a somatória do custo de uma impermeabilização convencional e
pisos de acabamento;

•

Rapidez na aplicação;

•

Resistente a produtos químicos típicos dos locais de aplicação;

•

Alta coesão adesiva e resistente à abrasão;

•

Facilidade de aplicação e de manutenção;

•

Formar uma membrana monolítica e com facilidade de arremates complexos;

•

Resistente aos raios ultravioleta e ao intemperismo;

•

Elástico e resistente a fissuras ou trincas estáticas e dinâmicas do concreto, até uma
abertura aproximada de 1,5 mm;

•

Baixo odor e baixo VOC;

•

Facilidade de limpeza;

•

Longa expectativa de vida útil;

•

Segurança e funcionalidade, relativa às características do acabamento: liso,
antiderrapante, antideslizante, cantos vivos, incombustibilidade, etc.;

• Textura de acabamento e cores variável, dependendo da necessidade, com adequado
acabamento estético.
Por exemplo, o sistema de membrana de poliuretano para tráfego de veículos pode ser
executado segundo o desenho esquemático abaixo:

a) Sobre o concreto perfeitamente regularizado e preparado é aplicado um primer à base
de poliuretano. Posteriormente é aplicado a primeira camada, denominada “base coat”,
constituído de um poliuretano aromático, que tem a função de impermeabilização
propriamente dita. O “base coat” necessita ser suficientemente elástico para absorver
possíveis fissuras estáticas ou dinâmicas do concreto ou de camada de regularização.
b) A segunda camada da membrana de poliuretano aromático tem a função de suportar os
esforços de abrasão e cargas provenientes do tráfego de veículos. Esta camada tem a
dureza maior e é composta de uma resina de poliuretano aromático com aspersão de
agregados de quartzo ou areia com granulometria compatível, preferivelmente
arredondado, para suportar os esforços e promover uma textura antiderrapante.
Normalmente a espessura da camada intermediária é variável, segundo as condições
de tráfego. Neste caso, o consumo do “coat intermediário” varia segundo as seguintes
condições:
I. Rampas e curvas acentuadas: é a região que sofre maiores esforços. Neste caso,
pode ser aplicada até 3 camadas consecutivas de resina de poliuretano e agregados.
II. Corredores e pistas de rolamento, que tem tráfego intenso, são aplicadas 2
camadas sucessivas de resina de poliuretano e agregados.
III. Nas áreas de parqueamento, com menores esforços mecânicos, pode ser aplicada 1
camada de resina de poliuretano e agregados.

c) A terceira camada é composta de resinas de poliuretano alifática, com coloração
estável, resistente aos raios ultravioleta e à abrasão, com a função de resistência de
acabamento final.

3. PREPARAÇÃO DA ESTRUTURA PARA APLICAÇÃO DAS MEMBRANAS DE
POLIURETANO
Para a aplicação das membranas de poliuretano, é fundamental que a construtora e os
aplicadores tenham em mente que o acabamento final está diretamente relacionado a um
substrato íntegro e bem acabado, bem como de outros detalhes de preparação da estrutura,
sendo recomendado adotar as técnicas de concretagem da laje e adoção de soluções para
correções de patologias que possam ser encontradas no substrato para um bom acabamento
e desempenho do sistema.
De forma genérica, a superfície de concreto deverá estar limpa, seca, isenta de contaminantes,
tintas e impermeabilizantes. A superfície deve estar regularizada com caimento adequado para
ralos e sistemas de drenagem. O concreto deve ter sido curado com água (não utilize agentes
de cura, pois os mesmos tamponam os poros do concreto, dificultando a aderência da
membrana de poliuretano) e ter idade de no mínimo 28 dias, suficiente para permitir que a
umidade em excesso seja evaporada. Recomenda-se que o concreto tenha uma umidade não
superior a 4%.
Trincas, fissuras, juntas, ralos e sistemas de drenagem devem ser tratados apropriadamente,
com selante poliuretano de dureza Shore entre 25 a 40. A superfície de concreto deverá
ser tratada de forma a atender o padrão CSP 3-4 (ICRI No. 03732). Reparar todas as áreas
danificadas com argamassas de reparo. Caso haja patologias de corrosão de armaduras,
deverão ser devidamente recuperadas.
3.1 Concretagem da laje

De acordo com a ACI- Instituto Americano do Concreto, no seu Manual de Práticas do
Concreto, adaptado pelo Comitê Técnico de RAD – Revestimento de Alto Desempenho,
editado pela ANAPRE – Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho
(http://site.anapre.org.br/) recomenda algumas práticas orientar os especificadores,
construtores e executores nas melhores práticas para a execução de pisos de concreto que
receberão um Revestimento de Alto Desempenho.
O melhor traço de concreto para pisos é aquele que consegue incorporar a combinação mais
econômica de materiais com a trabalhabilidade, resistências à abrasão e compressão,
durabilidade e retração requeridas no projeto. As propriedades da superfície são determinadas
pelo traço em si assim como pelas operações de lançamento e acabamento e cura. Não dar a
devida atenção a estes pontos pode fatalmente levar a diversos tipos de patologias, entre elas o
fissuramento, baixas resistências à abrasão, desplacamentos, desnivelamentos, empenamentos
acima do esperado e excesso de formação de pó na superfície.
O concreto deve ter no mínimo fck 25 MPa, mas preferencialmente 30 MPa de resistência à
compressão e 3,0 fck de resistência à tração. Em todos os casos o concreto deve ser bem
vibrado, eliminando o ar incorporado e aumentando o adensamento.
Normalmente, para traços elaborados para pisos de concreto empregam-se plastificantes ou
plastificantes polifuncionais. Os aditivos para concreto têm como principal função reduzir a
quantidade de água de amassamento necessária para se obter uma dada trabalhabilidade. Com
isto, a quantidade de cimento do traço também pode ser reduzida, uma vez que o fator a/c
também é menor. Com menos cimento no traço, para uma mesma resistência, a retração
potencial do concreto e fissuras também é reduzida.
Superplastificantes também podem ser empregados em traços para pisos de concreto,
observando-se, porém que o corte de água e a redução nos potenciais de retração não estão
relacionados linearmente. Outro ponto a observar quando do emprego dos aditivos
superplastificantes é a eventual segregação que pode ser incorporada às características do
concreto.
Aditivos retardadores de pega podem, e devem ser utilizados em concretagens em climas
quentes, visando estender o tempo de trabalhabilidade do concreto. As dosagens dos aditivos,
e especialmente o retardo devem ser cuidadosamente estudados em laboratório e
acompanhados em obra para evitar assim o aparecimento de pontos com pega diferencial
assim como fissuras de retração plástica pelo tempo em que o concreto perde água por
evaporação antes de ter resistências mecânicas suficientes para suportar esta perda de volume.
Um cuidado especial deve ser tomado também em relação ao ar incorporado dos concretos
para pisos. Recomenda-se que este não ultrapasse os 3% quando se desejar um acabamento
polido, de superfície mais dura e densa. Este ar pode formar pequenas bolsas sob a superfície
sendo acabada que levará a desplacamentos significativos no piso.
3.2 Planicidade
O Índice de Planicidade ideal do piso deve ser de no mínimo FF= 20-30. O índice de
nivelamento FF (planicidade) e FL (inclinação) não é limitante para utilização da membrana
de poliuretano, desde que atenda ao projeto ou às especificações do cliente. Entretanto, em
sistemas resinados autonivelantes, o nivelamento poderá ser um limitador e, portanto, deverá
ser utilizada a versão adequada da membrana de poliuretano, com maior tixotropia.

Pisos com índices de planicidade e nivelamento abaixo do recomendado poderão ser
impermeabilizados normalmente com membrana de poliuretano, sem prejuízo à aderência ou
resistências; porém, as deficiências do nivelamento e da planicidade serão ressaltadas no
acabamento.
3.3 Textura - Acabamento de superfície
O acabamento não deve ser liso ou “vitrificado”. A ideia é deixar a superfície com uma
rugosidade adequada para aumentar a aderência da membrana de poliuretano, pois toda
superfície antes de ser revestida deverá ser muito bem lixada, jateada para remover a pasta de
cimento aflorada e materiais fracos da superfície gerados pelo processo de cura, garantido
assim a aderência da membrana de poliuretano a uma base sólida e descontaminada.
Texturas excessivamente rugosas atrapalham o processo de limpeza e preparação da
superfície. Não se deve aspergir água na superfície durante o acabamento, evitando assim o
incremento e a alteração do fator a/c (água/cimento), que enfraquece a superfície.
Recomendações adicionais também podem ser verificadas no boletim Technical Guideline
no03732 - Seleção e especificação de Preparação de Superfície de Concreto
para selantes, revestimentos e revestimentos de polímeros, editado pela ICRI- International
Concrete Repair Institute.
A rugosidade ideal deve ser com textura CSP 3 ou CSP 4 (Technical Guideline no 03732), que
pode ser visualizada nas fotos abaixo.

Jateamento leve

Fresamento leve

3.4 Cura do concreto
O vento, a temperatura e a umidade relativa do ar acarretam na evaporação rápida da água de
mistura do concreto. Um dos objetivos da cura do concreto é de assegurar que o concreto não
seja submetido a tensões que originem fissuras devido a diferenças térmicas e retração de
secagem. Outro objetivo é garantir que o concreto não seque e assegurar que a reação do
cimento e água ocorra em toda a seção transversal e que a resistência corresponda à dosagem
do concreto. A água livre do concreto é um pré-requisito importante para conseguir a
resistência e densidade desejada. A água do concreto se evapora através da superfície úmida e
dura até a reação do cimento, cerca de 10 – 12 horas. Após este período, o movimento da água
se dá por difusão, que é um processo muito lento. Portanto, é muito importante impedir a
secagem do concreto durante as primeiras 24 horas. A continuidade da cura por mais dias,
repõe a perda de água por evaporação.
A falta de cura do concreto faz com que a primeira camada do mesmo perca água de
hidratação, tornando-a fraca, de baixa resistência à abrasão, porosa, permeável aos agentes
agressivos, de baixa coesão e com aparecimento de fissuras.
3.5 Calafetação de trincas, fissuras, juntas, ralos e meias canas
Devem ser calafetadas com selante de poliuretano de dureza Shore A de 25 e 40 as trincas,
fissuras, juntas, ralos e meias canas. Entendo ser mais recomendada a utilização de selante
com dureza Shore A = 40, para maior resistência ao puncionamento.

4. APLICAÇÃO DA MEMBRANA DE POLIURETANO – TRÁFEGO DE
VEÍCULOS
O concreto deverá estar com uma idade de pelo menos 28 dias, suficiente para permitir que a
umidade em excesso seja evaporada.
Recomenda-se que o concreto tenha uma umidade não superior a 4%. A medição de umidade
pode ser efeituada colando um filme plástico no piso, verificando a presença de umidade por
baixo, após 24-48 horas. Outra forma mais precisa é a medição através de equipamento de
medidor de umidade.

Filme plástico

Medidor de umidade

4.1 Aplicação de primer
Normalmente recomenda-se a aplicação de um primer para melhor aderência do revestimento.

4.2 Aplicação do “base coat” de poliuretano e “coat intermediário”
A seguir é iniciada a aplicação da camada impermeabilizante de “base coat”, após
homogeneização, com espessura definida. A aplicação é feita com rodo ou desempenadeira
dentada, seguido da aplicação do rolo para melhor distribuição e eliminação de bolhas.
Aguardar a cura entre 6 a 24 horas.

Dependendo das regiões com maior ou menor tráfego, é aplicada uma ou 2 camadas de “coat
intermediário”, aspergindo em seguida agregado de malha 30, cobrindo toda a área, retirando
o excesso com aspirador após 6 a s4 horas.
A metodologia de aplicação do “coat intermediário” pode ser executada de duas formas:

a) Imediatamente a aplicação do poliuretano, aspergir o agregado malha 30 cobrindo toda a
área. Aguarde de curado produto, entre 2 a 6 horas, dependendo da temperatura e
umidade. Varrer e aspirar para retirar o excesso de agregado. Aplique uma segunda
camada de poliuretano sobre toda a área a ser tratada. Imediatamente após a aplicação
aspergir o agregado malha 30 em excesso, cobrindo todo o produto. Aguarde a cura do
produto 2 a 6 horas.
b) Imediatamente após a aplicação do poliuretano, aspergir o agregado malha 30 sobre toda a
área com o produto ainda fresco. Passe o rolo sobre o sistema ainda fresco garantindo que
todo o agregado fique coberto pelo poliuretano. Aguarde a cura de 2 a 6 horas. Aplique a
segunda camada do poliuretano sobre toda a área a ser tratada e aspergir o agregado malha
30 e em seguida passe o rolo sobre o sistema ainda fresco garantindo que todo o agregado
fique coberto pelo poliuretano.

Aspersão do agregado

Passagem do rolo sobre o agregado, cobrindo com o poliuretano
4.3 Aplicação da camada de acabamento “top coat”
Após a cura entre 6 a 24 horas da cura da camada intermediária, aplicar o poliuretano alifático
de acabamento.

Aplicação da camada de poliuretano alifático de acabamento “top coat”.

Para serviços de tráfego pesado aplique uma camada adicional de “top coat”. As propriedades
da textura final do revestimento contribuem para a resistência ao desgaste e ao
escorregamento do sistema.

5. APLICAÇÃO DA MEMBRANA DE POLIURETANO – TRÁFEGO DE PESSOAS
O sistema de membrana de poliuretano para tráfego de pessoas é praticamente semelhante ao
de tráfego de veículos, não tendo, no entanto a aplicação da camada “coat intermediária”.
Após a aplicação da camada “base coat” com o consumo recomendado, deixar curar entre 6 a
24 horas.
A seguir, aplicar a camada de “top coat” por um dos dois métodos abaixo:
a) Aplicar uma camada de “top coat” e em seguida aspergir areia de quartzo malha 50, com
um consumo variável segundo a rugosidade desejada. Em seguida aplicar o rolo sobre a
camada anterior ainda úmida para o encapsulamento do agregado.
b) Aplicar uma camada de “top coat” e em seguida aspergir areia de quartzo malha 50, com
um consumo variável segundo a rugosidade desejada. Deixar curar por 6 a 24 horas.
Varrer e aspirar para retirar o excesso de agregado. Aplique uma segunda camada de
poliuretano “top coat” sobre toda a área a ser tratada.

O sistema também é apropriado ara outras aplicações, como:

Terraços

Estádios de futebol

Quadras poliesportivas

Aplicação de flakes, seguido de aplicação de verniz de poliuretano alifático
6. CONCLUSÃO
A arquitetura moderna, os projetistas, especificadores, construtores e aplicadores de
impermeabilização têm mais uma solução prática, moderna e segura de sistema de
impermeabilização com elevado desempenho e historicamente utilizada em várias partes do
mundo.
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