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RESUMO    
O terraço em cobertura vem ganhando espaço no mercado, pois se trata de um ambiente 

que agrega valor ao imóvel, e proporciona aos moradores espaço de lazer e conforto. 

Mediante ao atual cenário da engenharia civil, é necessário a escolha correta do produto a 

ser utilizado, visando sempre qualidade, custo e a durabilidade. Para a construção de 

terraços a impermeabilização é uma etapa fundamental e deve ser realizada mediante o 

projeto e também com produtos e profissionais de qualidade. Embora esta etapa construtiva 

seja de baixo custo em relação o custo total da obra, ela ainda é executada, na maioria dos 

casos, sem seguir o projeto e com uso inadequado de impermeabilizantes, o que gera gastos 

com reparos, além do surgimento de patologias. O presente trabalho foi desenvolvido com a 

proposta de comparar, através de um estudo de caso, a aplicação de dois 

impermeabilizantes, a manta asfáltica e manta líquida acrílica sobre o terraço de cobertura 

em um edifício de quatro pavimentos situado na cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais. Os 

procedimentos apresentados têm o intuito de fazer um levantamento das características, 

custos, modo de execução e vantagens das mantas em estudo quando aplicado em um 

determinado local, além de demonstrar a importância da impermeabilização. Como 

resultado final, foi possível analisar que a manta asfáltica, apesar de ter um custo inicial 

maior, apresenta uma durabilidade prolongada quando comparada com os 
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impermeabilizantes líquidos, além de proporcionar mais vantagens para a obra, sendo, 

portanto, o sistema de impermeabilização mais apropriado para o terraço em cobertura. 

PALAVRAS-CHAVE: Impermeabilização. Manta asfáltica. Manta líquida acrílica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


