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 Quando a construção se inicia, as fundações começam a ser executadas, os alicerces 
tomam forma e delimitam os cômodos, é hora de proteger e impedir as infiltrações de umidade 
que sobem para as paredes. Torna-se fundamental a aplicação de produtos apropriados para 
produzir uma capa impermeável, capaz de evitar que a umidade contida no solo penetre nos 
alicerces, trazendo conseqüências indesejáveis para o imóvel. Mesmo com essas precauções não 
é difícil que em algum ponto da residência apareçam manchas que prejudiquem o acabamento.   
 Se o imóvel é antigo o problema se torna generalizado, pois esses cuidados não eram 
observados e os produtos adequados são recentes. As chamadas patologias, ou seja, 
conseqüências advindas desta proteção inexistente são facilmente observadas. São elas: 

1) Descascamento da pintura através da formação de bolhas; 
2) manchas esverdeadas ou amareladas com formatos circulares próximo ao roda-pé; 
3) som oco ao bater com a mão ou ferramenta no revestimento das paredes (sinal de 

descolamento); 
4) água aflorando a superfície produzindo a sensação de “molhado” (casos graves) sem 

motivo especifico; 
5) paredes que precisam ser pintadas constantemente por apresentarem manchas e 

alteração da tonalidade.  
Esses sintomas são os mais encontrados e, normalmente, afetam até a altura de 1 a 1,5 

m, considerando um imóvel que se encontre acima do terreno. Se estiver inserido em terrenos 
acidentados, de maneira a ficarem embutidos ou em contato com barranco, ou servindo de muro 
de arrimo, essas implicações podem afetar todo o pé direito do imóvel. 

A seguir vamos explorar duas situações, pois se trata de uma ampliação. Na parte nova 
foram tomadas as providencias no sentido de impermeabilizar os alicerces adequadamente. Na 
parte antiga foram adotados os procedimentos para anular a umidade que afetavam as paredes 
existentes. 

Há vários fabricantes conceituados (VEDACIT, SIKA, etc.) que produzem materiais 
para esta finalidade cujos procedimentos são semelhantes. Vamos mostrar aqui o VEDATOP da 
VEDACIT que foi o material escolhido para este exemplo. 
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IMPERMEABILIZAÇÕES 
TRATAMENTO DE UMIDADE E EFLORESCÊNCIAS EM PAREDES 
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 Após a identificação das paredes 
a serem recuperadas, segundo os 
aspectos citados acima, procedemos a 
completa remoção da argamassa 
existente. A altura indicada é de 1.5 m a 
partir do piso, para maior segurança. O 
ideal é deixar toda alvenaria exposta. Se 
houver dano aos elementos, caso do uso 
de blocos cerâmicos, estes deverão ser 
reparados com argamassa, de maneira a 
obter uma superfície mais plana. 
 
 
 
 As paredes novas são mais fáceis 
de preparar. Sim elas também receberão  
proteção impermeável, mesmo não 
apresentando sinais de umidade. Apenas 
fechamos as cavidades mais 
significativas, geralmente no encontro 
dos blocos. O resultado é melhor quando 
as paredes são executadas com blocos de 
concreto. 
 
 
 
 
 
 
 Feita a preparação das paredes 
passamos para o produto a ser aplicado. 
 Geralmente esses produtos são 
fornecidos de maneira semelhante, ou 
seja, embalagens contendo parte do 
material em pó e parte liquida. No caso 
do VEDATOP as embalagens são de 18 
Kg e fornecidas em caixas. Cada caixa 
cobre cerca de 18 m2, segundo o 
fabricante. É necessário misturar os dois 
produtos de forma homogênea e de 
preferência em um balde plástico, 
também utilizado para outros materiais. 
 E conveniente ler as instruções 
contida na embalagem para preparo e 
aplicação. 
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Feita a mistura dos dois componentes o 
resultado é um liquido grosso de cor 
cinza e cheiro forte. 
 O tempo maximo de utilização 
do produto é de duas horas. A partir daí 
se torna difícil sua aplicação. 
 A melhor forma de aplicação do 
produto é com uma trincha, para melhor 
preenchimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A experiência determina que é 
melhor fazer um cômodo por vez para ter 
um melhor resultado. 
 Antes da aplicação recomenda-se 
molhar as paredes para que estas, estando 
úmidas, absorvam menos rapidamente o 
produto, não atrapalhando a pega. 
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 Com as paredes devidamente 
umedecidas passamos para a aplicação 
do produto. 
 Usando a trincha para melhor 
espalhar o liquido, como se fosse uma 
pintura, devemos ter o cuidado de cobrir 
qualquer orifício ou fenda encontrada. 
 Nas paredes novas aplicamos o 
produto nas três primeiras fiadas, já que 
o objetivo é apenas de precaução. 
 Nas paredes externas podemos 
cobrir uma altura maior para impedir a 
umidade proveniente das batidas de 
chuva. 
 
 
 As paredes antigas e 
problemáticas merecem maior atenção e, 
se necessário, dar duas demãos. 
 O produto seca com facilidade, 
porem é melhor continuar o trabalho no 
dia seguinte para obter uma secagem 
melhor. 
 
 
 
 
 
 Aqueles casos em que as paredes 
ficam em contato com o solo (arrimo) 
precisam de soluções complementares, 
como segue: afastamento de 30 cm em 
relação ao terreno com a retirada do 
material com as ferramentas manuais. Se 
a altura for grande a largura deverá ser 
maior para a penetração do profissional 
que irá fazer o serviço. O espaço gerado 
será preenchido com brita devidamente 
compactada. Isto fará com que o solo 
fique afastado das paredes e evitará 
desmoronamento. O ideal é criar algum 
tipo de coletor em declive no rés do chão 
para drenar as possíveis infiltrações. Sem 
essas correções se torna arriscado 
qualquer intervenção internamente. 



 

 
 

 
 
 
 
 “As soluções aqui apresentadas são confiáveis e resolvem grande parte das situações 
com sucesso, porem é bom contar também com um pouco de sorte.” 
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 Após a aplicação do produto em 
todas as paredes que necessitarem 
passamos para a segunda etapa. 
 As camadas básicas do 
revestimento são chapisco, emboço e 
reboco. Aqui não é diferente, porem com 
alguma diferença. O chapisco pode ser 
aplicado normalmente sobre o 
VEDATOP com a finalidade de deixar a 
parede rugosa e melhorar a aderência do 
emboço. A segunda camada (emboço) 
deve ser preparada com cimento e areia 
no traço 1:3 com vedacit 
(impermeabilizante) a aplicado sobre o 
chapisco. Atenção especial na emenda 
com a argamassa antiga para não deixar 
marcas. 
 Após a secagem há duas 
soluções: aplicar massa fina e pintura ou 
massa corrida, de preferência acrílica, 
para corrigir falhas e, em seguida, a 
pintura. Lembrando que as tintas 
acrílicas são melhores para esta 
finalidade, devendo ser aplicadas em três 
demãos. 
 


