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ESTUDO DE CASO: ROTEIRIZAÇÃO DO PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

COM MANTA ASFÁLTICA 

  

Lorena Muraro Coradin  

  

  

  

RESUMO  

  

Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso em que foi possível criar um 

roteiro de execução da manta asfáltica. O objeto estudado foi um edifício multifamiliar que 

necessitava de impermeabilização na área externa. O roteiro criado divide a instalação da manta 

asfáltica nas seguintes etapas: aplicação do primer, aplicação da manta, teste de estanqueidade 

e proteção mecânica. Foram apresentadas possíveis patologias de casos em que a 

impermeabilização não é executada corretamente. Entre essas patologias é possível listar: 

corrosão, mofo, fissuras, carbonatação. De acordo com o trabalho apresentado é aceitável 

assumir que, mesmo inicialmente não possuindo projeto de impermeabilização, não ocorreram 

patologias no edifício estudado devido ao estudo para escolha de processo a ser executado, 

acompanhamento por uma pessoa capacitada, uso de materiais de qualidade e disponibilidade 

de verbas.  

  

Palavras-chave: Corrosão; Fissura; Mofo;   

  

  

STUDY CASE: ASPHALT BLANKET WATERPROOF SCRIPTING  

  

  

ABSTRACT  

  

This following paper aims to present a study case where it was possible to create an execution’s 

roadmap of the asphalt blanket. The object studied is a multifamily building that needed 

external waterproofing. The script made divides the installation of the asphalt blanket into the 

following stages, such as: primer’s application, blanket’s application, tightness test and 

mechanical protection. Possible pathologies were presented in cases in which waterproofing 

was not performed correctly, we can list some of them as: corrosion, mold, cracks, carbonation. 

Based on the work, it is acceptable to assume that even though initially there was no 

waterproofing project, there were no pathologies in the studied building due to a study to choose 

the process to be performed, monitoring by a trained person, handle of good quality materials 

and availability of funds.  

  

Keywords: Corrosion; Crack; Mold;  

  

  

  

  



 

 

1 INTRODUÇÃO   

   

Frequentemente são encontradas manifestações patológicas nas construções civis, onde 

muitas dessas patologias surgem devido às tecnologias modernas, pois é trabalhado com 

margens de segurança menores para obter maior economia (VERÇOZA, 1991). Desta forma, 

sabe-se que quando é cometido os menores erros, patologias podem surgir e, de acordo com 

SOUZA (2008), para que sejam evitados erros no processo construtivo é necessário que todos 

os colaboradores da obra - desde o operário até o engenheiro - tenham conhecimento da 

patologia das edificações.  

Uma patologia muito comum é a infiltração, que pode ser descrita quando um fluido 

permeia os espaços vazios do sólido, sendo provocada por água da chuva ou vazamentos na 

rede hidráulica. A infiltração pode ocorrer por diversos motivos. Tais como falha na 

impermeabilização (ou ausência da mesma), telhas quebradas, ação do tempo ou falta de 

manutenção na impermeabilização, entre outros fatores. A umidade não desejada pode 

ocasionar fissuras, trincas, bolor, corrosão da armadura, perda de reboco, etc. e pode se 

manifestar em diferentes partes da edificação, como na parede, no piso e na fachada.   

  Os sistemas de impermeabilização na construção civil são utilizados para proteger as 

diversas áreas de uma edificação contra a ação nociva de fluidos, que podem comprometer os 

elementos construtivos da edificação. Segundo Arantes (2007), os primeiros materiais 

empregados pelo homem para impermeabilizar a superfície foram os betuminosos. A utilização 

destes materiais deve-se às suas características; são aglomerantes, hidrófugos e apresentam 

sensibilidade à temperatura – facilitando a sua aplicação.  

  Diante disso, este trabalho tem como objetivo expor um estudo de caso de um edifício 

residencial na cidade de Maringá, apresentar os procedimentos de aplicação de 

impermeabilização, criar um roteiro de execução e citar possíveis falhas que comprometam a 

perfeita execução utilizando manta asfáltica em uma área de lazer externa. Este tema está sendo 

abordado em razão da impermeabilização ser uma das principais etapas na construção civil, 

sendo considerada ainda um desafio no processo, pois a umidade representa uma preocupação 

persistente e precisa ser tratada. Muitos desses problemas que são associados a falhas na 

impermeabilização podem ser evitados ou eliminados ao se planejar nos primeiros estágios da 

elaboração da construção.   
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2 DESENVOLVIMENTO   

  

2.1 MANTA ASFÁLTICA  

  

Trata-se de um tipo de impermeabilizante que, quando aplicado em superfícies, forma uma 

membrana bloqueadora, deixando a estrutura vedada contra a ação da água.  

Atualmente, a manta asfáltica é um dos materiais mais utilizados para impermeabilizar 

superfícies como lajes e/ou telhados devido à sua maneira eficaz de proteger, evitando 

incômodos como infiltrações, as quais podem trazer problemas estruturais, além de ajudar a 

proliferação de bolores e mofos, muito associados ao mau cheiro no interior dos ambientes e 

doenças respiratórias.  

A fabricação é feita partir de asfaltos modificados armados com filme de polietileno, filme 

de poliéster, borracha butílica ou PVC plastificado. Possui grande resistência à tração, a furos 

e rasgamento.  

 

2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO  

  

Segundo o dicionário, impermeabilização é o processo de tornar impermeável, ou seja, a 

ação de impossibilitar a passagem de fluidos.  Segundo a Norma Brasileira 9575:2010 –  

Impermeabilização – seleção e projeto, impermeabilização é definido como “o conjunto de 

operações e técnicas construtivas (serviços), composto por uma ou mais camadas, que tem por 

finalidade proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e da umidade”.  

Na área da engenharia civil a impermeabilização é de extrema importância, uma vez que é 

utilizada em várias partes do projeto, sendo possível perceber o trabalho realizado, por exemplo, 

em piscinas, telhados e áreas externas.   

 

2.3 PROJETO   

  

  O projeto de impermeabilização é um item essencial para a obra, considerando que a 

ausência deste pode causar problemas complexos e custosos de serem resolvidos. A NBR 

9575:2010 divide o projeto em duas etapas, sendo elas:  projetos básicos de impermeabilização 

e projeto executivo de impermeabilização.  O projeto básico deve contemplar as informações 
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fundamentais para que a impermeabilização seja executada de maneira correta, cumprindo sua 

função, sendo elas: definição de área, estudo de desempenho, estimativa de custos e definição 

de sistema a ser empregado. O projeto executivo é a junção das informações dos projetos 

básicos de impermeabilização, possuindo as informações detalhadas de todos os sistemas de 

impermeabilização a serem aplicados na edificação. O projeto deve conter todos os locais a 

serem trabalhados, além do detalhamento construtivo para que a compatibilização com os 

demais projetos seja realizada. Ainda segundo a norma, existem dois tipos de 

impermeabilização: a flexível e a rígida.  

Como um exemplo de impermeabilização flexível podemos observar a manta asfáltica; a 

Norma Brasileira 9952:2014 - Manta asfáltica para impermeabilização, regulamenta a execução 

da manta. Ela deve possuir as seguintes características: apresentar compatibilidade entre os seus 

constituintes, suportar esforços atuantes para os quais se destinam, apresentar superfície plana 

com espessura uniforme, e bordas paralelas, ser impermeável, resistente à umidade e sem 

alteração de seu volume quando em contato com a água.   

O processo deve ser feito por um profissional especializado, onde a superfície deve estar 

limpa e seca. O primeiro passo é o dimensionamento da espessura da manta. Em seguida é 

aplicado o primer e, após, resta aguardar o tempo do fabricante. A manta pode ser utilizada 

aquecida ou colada com maçarico. No segundo caso faz-se o direcionamento da chama de forma 

a aquecer o substrato e a face de aderência da manta para que se colem. No entanto, no uso da 

chama “deve haver cuidado para que a intensidade não danifique a manta asfáltica  

(diminuição da espessura) e proporcione a adequada aderência da manta ao substrato” 

OLIVEIRA (2015), deixando as emendas com sobreposição de 10 cm e, com uma espátula, é 

feito o assentamento das bordas, deixando-as sem vãos. Depois de toda manta aplicada é 

necessário realizar o teste de estanqueidade, que consiste em deixar uma lamina d’agua sobre 

toda a superfície, por um período de 72 horas.   

Depois que o teste de estanqueidade é realizado e não é encontrado vazamentos, passa para 

a etapa de proteção mecânica.   

  

2.4 PROTEÇÃO MECÂNICA  

  

A proteção mecânica é inserida para proteger a manta recém-aplicada de danos mecânicos. 

A camada impermeabilizante é eficaz se for mantida íntegra. Caso a manta seja furada, rasgada, 
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danificada ou raspada, a eficácia do sistema é perdida. A proteção é composta por uma 

argamassa com traço 1:3 ou 1:4 (cimento/areia) aplicada sobre a manta já executada.  

  

2.5 JUNTA DE DILATAÇÃO  

  

As juntas de dilatação são aberturas previstas nas estruturas de construções para permitir 

movimentos de origem térmica, deformação lenta, retração, frenagem, movimentos mecânicos 

e outros  

  

2.6 CAMADA SEPARADORA  

  

A camada separadora, num sistema de impermeabilização, tem como função evitar que as 

tensões atuantes nas camadas de proteção mecânica, originadas por variações térmicas ou 

carregamentos, transmitam-se para a impermeabilização. Outra função importante da camada 

separadora é permitir que se façam reparos na impermeabilização, quando necessários, sem que 

a camada impermeabilizante seja danificada pela remoção da proteção, o que ocorreria caso a 

mesma não tivesse sido colocada. Sua composição pode ser de filme polietileno; papel Kraft 

aplicado sobre camada geotêxtil ou papel Kraft betumado.  

 

2.7 CONCEITOS DE PATOLOGIA  

  

Na construção civil pode-se atribuir o termo “patologia” aos estudos das modificações 

estruturais e/ou funcionais causadas por doenças no organismo, ou seja, tudo que promove a 

degradação do material ou propriedades físicas e estruturais. Essas patologias podem se 

manifestar de diversos tipos, tais como: trincas, fissuras, rachaduras, infiltração entre outros. 

Quando encontrada em diversos aspectos, recebe o nome de Manifestações Patológicas. 

Podemos reconhecer a patologia de duas formas. Em alguns casos somente a visualização já 

torna o reconhecimento possível. Entretanto, em outros casos, é necessário o estudo de projetos, 

utilização, execução e como a construção reage a determinados estímulos, tornando possível 

identificar as causas dos problemas e resolve-los.  

Segundo IANTAS (2010) para o sucesso de um tratamento da patologia é necessário um 

diagnóstico adequado e completo, onde deve-se esclarecer todos os aspectos do problema, 

como: sintomas, mecanismos, origens e causas.  
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 2.8 MANIFESTAÇÕES PATOLOGICAS  

  

Manifestações patológicas são encontradas na maioria das edificações com maior ou menor 

intensidade, variando o período e a forma de manifestação. A detecção precoce torna o 

tratamento mais barato e minimiza o comprometimento.  

As manifestações patológicas em decorrência da ausência da impermeabilização podem 

ser classificadas segundo Lersch (2003) como:  

• Umidade de infiltração - passagem de umidade da parte externa para a parte interna, 

através de trincas, aberturas ou falhas de interface com os elementos;  

• Umidade ascensional - umidade originada do solo e, por meio da capilaridade, a água 

lixivia pela descontinuidade dos materiais como espaços ou poros em sentido 

ascendente, até atingir o equilíbrio;  

• Umidade por condensação - consequência do encontro do ar com a alta umidade, com 

superfícies apresentando baixas temperaturas, o que causa a precipitação da umidade;  

Umidade de obra - basicamente a umidade presente na execução da obra, como em 

argamassas e concreto, nos quais a água presente internamente se exterioriza devido a 

um equilíbrio estabelecido entre o material e o ambiente;  

• Umidade acidental - fluido gerado por falhas nos sistemas de tubulações. Este tipo de 

umidade está ligado diretamente com a idade destes elementos e o ciclo de 

manutenções preventivas. A ausência destas manutenções pode acarretar numa grande 

possibilidade do surgimento deste tipo de umidade.  

 

   

3 METODOLOGIA  

    

O trabalho seguirá a seguinte metodologia apresentada no Fluxograma 1:  

  

Fluxograma 1 – Metodologia   
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FONTE: A Autora (2020)  

  

O fluxograma apresentado acima é dividido da seguinte maneira: revisão bibliográfica, 

estudo de caso e resultados. A revisão bibliográfica consiste no estudo de livros, artigos e 

monografias abrangendo o tema de impermeabilizações.  

O estudo de caso se deu por constantes visitas a uma obra na região central do município de 

Maringá - PR, através do acompanhamento da execução da impermeabilização com manta 

asfáltica na área externa do ambiente de lazer. Através do acompanhamento citado foi possível 

fazer a roteirização de execução de manta asfáltica com camada dupla colada com maçarico.  

  

  

4 ESTUDO DE CASO  

  

O trabalho foi realizado em uma edificação residencial de 12.599,71 m², com 20 pavimentos, 

localizado na região central da cidade de Maringá. Tendo foco em sua área de lazer que possui 

870,92 m², em que a princípio não existia projeto de impermeabilização.  

  

  

5 RESULTADOS  

  

O método de impermeabilização a ser executado na obra estudada foi escolhido através da 

análise de alguns itens, como: caída de piso já existente, que se refere ao contrapiso executado 

  

• Livros 

• Artigos 

• Monografias 

REVISÃO  
BIBLIOGRAFICA 

• Levantamento de  
informações 

• Acompanhamento  
de execução 

ESTUDO DE  
CASO • Criação de roteiro  

de execução 

RESULTADOS 
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com inclinação em direção aos ralos, disponibilidade de verba e garantia assegurada pelo 

fabricante.  

Após avaliar as opções disponíveis, o engenheiro responsável pela obra constatou que o piso 

da área externa possuía altura necessária para instalação de manta asfáltica dupla, pois segundo 

o fabricante a manta aplicada em uma única camada possui a garantia de somente 15 anos, o 

que não atende à Norma Brasileira 15575:2013 Desempenho de edificações habitacionais, que 

exige garantia mínima de 20 anos em impermeabilizações.  

Para se iniciar a execução, é necessário realizar a limpeza do local. O primeiro passo para a 

aplicação da manta é a utilização do primer, que é um composto de cimento asfáltico 

policondensado, diluído em solventes orgânicos, que promove a aderência entre base asfáltica 

e a superfície a ser impermeabilizada. É necessário fazer a impermeabilização do rodapé, na 

altura mínima de 30 centímetros, conforme Foto 1. Em seguida é aplicada a primeira camada 

da manta.  

Foto 1- Primeira etapa de primer aplicado na área externa.  

  

FONTE: A Autora (2019)   

  

  A foto acima demonstra o primer já aplicado em uma superfície limpa e com caída de piso 

já dimensionada em direção aos ralos. No edifício estudado foi utilizado uma manta de 3 

milímetros. Para não perder as propriedades com a diminuição de espessura, faz-se necessário 

o controle assíduo da queima da manta, como é possível observar na foto abaixo:  
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Foto 2 - Aplicação da primeira camada de manta asfáltica, com sobreposição de 10 centímetros entre 

as mantas.  

  

FONTE: A Autora (2019)  

  

 Na segunda camada foi utilizada uma manta de 4 milímetros. Nessa etapa as emendas das 

mantas não devem coincidir com as emedas da camada inferior e é necessário intercalar sempre 

o local de emendas para garantir estanqueidade. Na imagem abaixo, é possível observar a 

aplicação da manta asfáltica em um ralo, a fim de evitar que os cantos vivos, que são superfícies 

que adentram no interior do ralo, tangenciando a camada do piso, fiquem expostos, já que são 

locais suscetíveis. De acordo com Cruz (2000), as etapas para impermeabilização de um ralo 

devem ser realizadas da seguinte maneira: (a) 1ª etapa: aplicação do primer no substrato, (b) 2ª 

etapa realização da impermeabilização nos cantos vivos do ralo, (c) 3ª etapa execução da 

impermeabilização no substrato ao redor do ralo e (d) 4ª etapa realização do acabamento.  

  

  

  

  

  

Foto 3 - Impermeabilização de um ralo  
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 A NBR 9952:2014 exige o teste de estanqueidade. O teste consiste em fechar todos os ralos 

e com o auxílio de uma mangueira distribuir uma lâmina d’agua sobre toda a manta, e aguardar 

o período de 72 horas, sendo necessário verificar se houve infiltrações. Como é possível 

observar na foto 4, esse teste foi realizado no estudo de caso.  

Foto 4: realização do teste de estanqueidade  

  

FONTE: A Autora (2019)   

  

FONTE: CRUZ   ( 2003 , p. 81)   
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Com é possível observar na foto 4, a impermeabilização é realizada em etapas, o que evita 

que a manta fique exposta ao sol e resseque causando fissuras.  

 A empresa contratada responsável exige a colocação de uma camada separadora antes da 

proteção mecânica, para assegurar a garantia. A camada separadora tem a função de impedir a 

proteção mecânica de aderir a manta, para facilitar em casos de manutenções futuras. Conforme 

imagem 5.  

Foto 5: Camada separadora   

  

FONTE: A Autora (2019)   

  

 É possível observar na imagem acima, que após a retirada da água utilizada no teste de 

estanqueidade, é aplicada a camada separadora. Na próxima etapa, faz-se necessário a 

realização da proteção mecânica, que consiste na execução de argamassa juntamente com uma 

tela plástica. A argamassa deve possuir entre 3 e 4 centímetros e direciona-se as caídas do piso 

para os ralos, tendo função de evitar a abrasão e perfuração da manta com objetos cortantes ou 

desgaste prematuro do material. A tela tem a função de prevenir fissuras que podem aparecer 

em função da dilatação. É possível ver as camadas na foto 6.  

 

Foto 6: Aplicação de manta dupla, camada separadora, tela de plástico e proteção mecânica. 
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FONTE: A Autora (2019)   

  

No esquema abaixo é possível observar a sequência para execução.   

Esquema 1 - sequência para execução de impermeabilização com manta asfáltica com camada  

dupla  

  

FONTE: PEZOLLO (2020) - adaptado  

  O esquema apresentado retrata as camadas em corte, desde o concreto até a finalização da 

proteção mecânica   
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Em juntas de dilatação a manta é aplicada de forma que seja deixado um vão entre as duas 

faces da manta. Após a finalização da aplicação da manta e instalado o revestimento cerâmico, 

a “bolsa” é preenchida por um material flexível. Na obra em questão foi utilizado PU - Adesivo 

Selante Poliuretano Industrial na mesma cor do rejunte. Na imagem abaixo é possível ver o vão 

deixado entre as mantas, que posteriormente será preenchido com o material flexível (PU).  

Foto 7: Representação de Juntas de Dilatação  

  

FONTE: CANOVA (2020)   

O fluxograma abaixo explicita as ações explanadas no decorrer da obra conforme 

apresentado no trabalho, em que a primeira etapa consiste em limpeza geral e regularização. A 

segunda etapa trata a impermeabilização em si e a terceira - e última etapa - contempla os 

serviços complementares, como revestimento cerâmico e o tratamento de juntas de dilatação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 2: Roteiro de Execução de Manta Asfáltica com Camada Dupla Aplicada com  
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Maçarico 

 

  

FONTE: A Autora (2020)   

    

5.1 POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS  

  Até o momento de finalização deste trabalho o edifício estudado não apresentou patologias. 

Mas através de revisões bibliográficas é possível apontar falhas que comprometem 

significativamente a performance da impermeabilização. Segundo Moraes (2002), dividem-se 

as origens das patologias de impermeabilização em quatro grupos:  

  

Tabela 1 – Origem das Patologias  

GRUPO  

ORIGENS DA PATOLOGIA DE  

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACORDO 

COM MORAES (2002)  

Concepção de Projeto  

Especificações inadequadas de materiais, falta 

da previsão de desnível, falta de 

dimensionamento;  

Defeitos Devido à Qualidade dos Materiais  
Problemas devidos do uso de materiais de má 

qualidade ou adulterados;  

Defeito Devido à Execução  

Podem ser ocasionados devido à procedimento 

executivo inadequado e a qualidade dos 

materiais. Um exemplo desse defeito é a 

execução de impermeabilização sobre base 

úmida, ou base empoeirada, comprometendo a 

aderência. Falhas em emendas, perfuração em 

mantas pela ação de sapatos com areia, 

carrinhos, entre outros;  

PREPARAÇÃO 

• LIMPEZA EM GERAL 

• REGULARIZAÇÃO DO PISO 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

• PRIMMER 
• PRIMEIRA CAMADA  

MANTA 
• SEGUNDA CAMADA  

MANTA 
• TESTE DE ESTANQUEIDADE 
• CAMADA SEPARADORA 
• PROTEÇÃO MECANICA 

COMPLEMENTARES 

• REVESTIMENTO CERÂMICO 

• TRATAMENTO DE JUNTAS 
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Defeitos Devido à Má Utilização e/ou  

Manutenção  

É possível listar os danos causados na obra em 

função de peso excessivo, como o trânsito de 

pessoas sem a proteção mecânica, perfuração da 

impermeabilização, como na instalação de 

antenas, varais, grades, além de trocas de pisos 

e azulejos.  

FONTE: Elaborado pela Autora (2020)  

Podem ocorrer patologias quando a impermeabilização não é realizada de maneira correta. 

Dentre elas, é possível mencionar:  

Carbonatação: quando a água percorre o interior do concreto, há o surgimento de 

eflorescências na superfície, que são como manchas brancas na superfície do concreto, 

ocasionadas por lixiviação do hidróxido de carbono, formando cristais de sais, como é possível 

observar na Foto 6.  

Foto 6 - Foto de Carbonatação no Concreto  

  
FONTE: Autor desconhecido  

Corrosão: A corrosão ocorre quando superfícies continuamente úmidas de materiais de 

construção abrigam bactérias, mofos, algas, que possuem metabolismo ativo. Essas superfícies 

afetadas são mantidas úmidas pelos organismos e por precipitação de produtos metabólicos e 

pode gerar uma salinização adicional do material. Esse fenômeno ocasiona a diminuição da área 

do aço, e reduz a capacidade de resistência, como apresentado na Foto 7.  
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Foto 7 - Exemplo de Material Corroído  

  

FONTE: Autor desconhecido  

  A imagem acima representa um pilar com armadura exposta em decorrência de corrosão.  

Fissuras: uma das manifestações mais comuns é o aparecimento de fissuras, trincas, 

rachaduras e fendas, que correspondem à aberturas de espessuras distintas que podem aparecer 

de maneira expressiva ou em forma de linha na superfície de qualquer material sólido.  

Foto 8: fissura com infiltrações  

  

FONTE: A Autora (2020)   

   A imagem acima é um exemplo de umidade na laje decorrente de fissuras.  
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Mofo: surge através de fungos, que se proliferam em ambientes úmidos e abafados. É nocivo 

à saúde e causa problemas respiratórios e de pele. Geralmente o mofo ou bolor é encontrado 

em paredes internas de ambientes que possuem baixa ventilação, mas também pode ocorrer em 

paredes externas, geralmente em paredes com pouca incidência de sol e são mais úmidas que 

as demais.  

Foto 9: gesso com bolor  

  

FONTE: Autor desconhecido  

  Na imagem acima é possível observar a manifestação de mofo em um banheiro residencial. 

O banheiro é um ambiente propício a esta manifestação devido a umidade e temperatura.  

  

6 CONCLUSÃO  

O desenvolvimento do estudo de caso em conjunto com a fundamentação teórica 

possibilitaram a percepção da importância do bom planejamento e gerenciamento de obras, 

tendo em vista a qualidade e valor agregado ao produto final, que neste caso é a 

impermeabilização realizada de forma coerente e com êxito, a fim de evitar transtornos futuros 

para os moradores e para todos os interessados na obra – de forma direta ou não. Além da parte 

estética - que incomoda muito os residentes -, existem os problemas que podem trazer 

malefícios à saúde ou até os casos de infiltrações que danificam as estruturas, neste caso, torna-

se um problema de segurança.  

Obteve-se resultados satisfatórios em termos de avaliação da aplicação correta da manta 

asfáltica, o que permitiu ter compatibilidade entre o proposto teoricamente por 

LICHTENSTEIN (1985), CRUZ (2003), NBR 9575:2010, NBR 9574:2008 e NBR  
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15575:2013. Dentre os conceitos estudados, destaca-se a aplicação dos princípios proteção e 

isolamento da manta asfáltica através da aplicação da camada separadora, de modo que 

facilitasse futuras manutenções   

Além do mais, foi possível evitar as patologias expostas por MORAES (2002) através da 

metodologia aplicada, do controle realizado nas atividades e gerenciamento dos processos.  

Com base no estudo realizado, foram pontuados alguns motivos que tornaram possível o não 

surgimento de patologias, são eles: utilização de mão de obra qualificada, acompanhamento do 

engenheiro durante a execução e disponibilidade de verbas. Algumas patologias mais comuns 

também foram citadas juntamente com as suas respectivas origens, formas físicas e 

apresentações. Repensar processos aplicados na gestão de obras se faz necessário, 

principalmente nos dias atuais, devido ao nível de exigência dos consumidores, à concorrência 

no setor da construção civil, à necessidade de redução de desperdícios, da qualidade no produto 

final e a fim de evitar retrabalhos.  
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