
 

  



 

TÉCNICO 

A___________________________________________________________________________________ 

ABRASIVO: Elemento capaz de desgastar outras superfícies; 

ABSORÇÃO CAPILAR: É a movimentação da água por meio dos espaços vazios do concreto; 

ADERÊNCIA: Elemento que tem como função a junção de duas superfícies; 

ANCORAGEM: Ato que torna firme um elemento a estrutura; 

APICOAR: Ação de criar ranhuras na parede, com o objetivo de promover aderência a uma nova 

camada; 

ÁREAS FRIAS: Refere-se aos cômodos que se destinam ao uso da água, que são dotadas de 

instalações de água e esgotos, como cozinhas, banheiros e áreas de serviço. Essas áreas também 

são conhecidas como áreas molhadas. 

ARMADURA: 1 - Armadura de concreto armado – são elementos que compõem o concreto armado 

com o objetivo de resistir aos esforços de tração; 2- Armadura ou estruturante da manta asfáltica – 

elemento de estruturação localizado na região central da espessura da manta com a finalidade de 

fornecer melhoria na resistência; 

ASSENTAMENTO: Colocar e ajustar tijolos, blocos, esquadrias, pisos, pastilhas e outros 

acabamentos. 

ATÓXICO: Não tóxico. 

AUTO-NIVELANTE: Pasta ou argamassa fluida que, após aplicação, tem a propriedade de formar 

uma superfície nivelada quase só pela ação da gravidade. 

B___________________________________________________________________________________ 

BALDRAME: É uma fundação rasa de apoio, feita de concreto armado, que percorre todo o 

comprimento das paredes da construção. 

BICHEIRA: Espaços vazios observados no concreto devido a falha no processo de concretagem; 

BICOMPONENTE: Produto composto por dois componentes. 

BISELAMENTO: Processo de selagem das emendas. 

C____________________________________________________________________________________ 

CAIAÇÃO: A caiação, nome que se dá à pintura feita à base de cal. 



CALAFETAÇÃO: Vedar fendas e pequenos buracos surgidos durante a obra. O mesmo que fechar, 

tapar e vedar. Ato, processo ou efeito de calafetar, isto é, impedir a passagem de líquidos ou de ar 

pela vedação, com massa apropriada, de fendas e frestas de pisos, telhados, janelas, portas etc. 

CAMADA AMORTECEDORA: Camada com a função de absorver e dissipar esforços estáticos ou 

dinâmicos atuantes sobre a camada impermeável, de modo a protegê-la contra a ação deletéria 

destes esforços.   

CAMADA SEPARADORA: Camada com a função de evitar a aderência de outros materiais sobre a 

camada impermeável. 

CAPEAMENTO: Revestimento com pasta de cimento ou de uma mistura composta de material 

pulverulento e enxofre derretido, que regulariza os topos de um corpo-de-prova ou superfície com o 

objetivo de distribuir uniformemente as tensões de compressão axiais. 

CARBONATAÇÃO: Fenômeno pelo qual aparecem manchas brancas na superfície de um 

revestimento à base de cimento. Isto se deve à cal contida no cimento. 

CHAPISCO: Chapisco é uma argamassa rica em cimento, usada para revestir paredes ou tetos. O 

chapisco tem a função de formar uma superfície áspera de modo que a próxima camada de 

argamassa (emboço) tenha maior aderência.  

COESÃO: Aderência ou força que une, umas às outras, as moléculas dos corpos. 

COLMATAÇÃO: Preenchimento de vazios ou fissuras. 

CONCRETO: Mistura de água, cimento, areia e pedra britada, em proporções prefixadas, que forma 

uma massa compacta e endurece com o tempo. 

CONCRETO ARMADO: Mistura de água, cimento, areia e pedra britada, em proporções prefixadas, 

que forma uma massa compacta e endurece com o tempo e na sua massa dispõem-se armaduras 

de metal para aumentar a resistência. 

CORROSÃO: Deterioração e remoção por ataque químico. 

CORTINA: Paredes ou muros de contenção em contato com o solo. 

D___________________________________________________________________________________ 

DILATAÇÃO: Aumento de dimensão. Aumento do volume dos corpos, principalmente a partir da 

ação do calor.  

DRENAGEM: Escoamento de águas por meio de tubos ou valas subterrâneas, chamados de drenos. 

DRY - WALL: Paredes executadas com gesso acartonado impermeável. 

E____________________________________________________________________________________ 

EFLORESCÊNCIA: Formação de depósito de sais por um processo chamado de lixiviação. Algumas 

impurezas contidas na areia, por exemplo, podem provocar reações químicas indesejáveis. 



Impurezas mais comuns: ferrugem, mica, pirita e materiais orgânicos. Estas impurezas reagem com 

sulfatos e hidróxidos da cal ou do cimento, produzindo sais avermelhados, amarelados ou escuros. 

EFLUENTES: Resíduo ou rejeito (de atividade industrial, esgotos sanitários etc.) lançado no meio 

ambiente. 

ELASTÔMERO: É um polímero que apresenta propriedades "elásticas" que suporta grandes 

deformações antes da sua ruptura. 

EMBOÇO: Primeira camada de argamassa nas paredes, aplicado sobre chapisco, atua como base 

para a aplicação do reboco. É feito com areia grossa, não peneirada. Suas principais funções são a 

vedação e regularização da superfície e a proteção da edificação, evitando a penetração de agentes 

agressivos. 

ENCHIMENTO (PISO): Preenchimento executado no vão criado entre grandes diferenças entre a 

estrutura e o piso; 

ESTANQUEIDADE: Propriedade, conferida pela impermeabilização, de impedir a passagem de 

água. 

ESTUCAMENTO: Ato de igualar a superfície, seja na textura e/ou coloração do concreto; 

F____________________________________________________________________________________ 

FISSURA: Fissuras são cortes superficiais no concreto, na alvenaria, revestimento ou pintura, 

decorrentes de diversas causas. De acordo com o tamanho, as fissuras são classificadas como: 

microfissuras ou macrofissuras. 

FLUIDEZ: Quando o material escorre no momento da aplicação; 

G___________________________________________________________________________________ 

GRAUTE: material cimenticio que confere características de resistência adequada para aplicações 

específicas; 

GRAUTEAMENTO: Ato de lançar ou aplicar graute. 

H___________________________________________________________________________________ 

HIDROFUGOS: Produtos ou agentes químicos acrescentados às argamassas e tintas para proteger 

e preservar as paredes e construções da umidade, são hidrorepelentes. 

HIDROJATEAMENTO: O hidrojateamento consiste na aplicação de um jato de água de alta pressão 

sobre uma superfície, normalmente com a intenção de limpá-la ou desobstruí-la. 

I_____________________________________________________________________________________ 



IMPERMEABILIZAÇÃO: Conjunto de providências que impede a infiltração de água na estrutura 

construída. 

IMPRIMAÇÃO: Preparação da superfície. 

INFILTRAÇÃO: Ação de líquidos no interior das estruturas construídas. Existem dois tipos básicos: de 

fora para dentro, quando se refere aos danos causados pelas chuvas ou pelo lençol freático; e de 

dentro para fora, quando a construção sofre os efeitos de vazamentos ou problemas no sistema 

hidráulico. 

INTEMPÉRIES: Variações intensas do ambiente externo; 

J____________________________________________________________________________________ 

JUNTA DE DILATAÇÃO: Recurso que impede rachaduras ou fendas. São réguas muito finas de 

madeira, metal ou plástico que criam o espaço necessário para que os materiais como concreto, 

cimento, etc. se expandam sem danificar a superfície. 

JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO: São juntas com a função de aliviar tensões provocadas pela 

movimentação do revestimento e do substrato, nas linhas de ligação entre as paredes de alvenarias 

e as estruturas de concreto, proporcionado certa liberdade de movimentação para o sistema.  

JUNTA SECA: É uma técnica para instalar ou assentar seu piso sem rejuntes. É feito utilizando o 

mínimo de espaçamento possível entre as peças que permite que o piso seja assentado sem 

necessidade de rejuntes. 

L____________________________________________________________________________________ 

LENÇOL FREÁTICO: Camada onde se acumulam as águas subterrâneas. 

LIXIVIAÇÃO: É um processo patológico que ocorre nas estruturas de concreto, devido à infiltração 

de água, que dissolve e transporta cristais de hidróxidos de cálcio e magnésio, podendo formar 

depósitos de sais conhecido como eflorescência. Com a perda de sólidos, a estrutura fica com sua 

resistência mecânica reduzida e também abre caminho para entrada de gases e líquidos nocivos à 

armadura e ao próprio concreto, causando dentre outros problemas, a corrosão das armaduras e a 

carbonatação do concreto. 

M__________________________________________________________________________________ 

MÁSTIQUE: É uma resina obtida do lentisco ou aroeira, vendida no mercado na forma de gotas ou 

lágrimas arredondadas, com cerca de 5 mm de diâmetro. É aplicado geralmente em construção, 

para a vedação elástica de juntas estáticas. 

MISULA: Tipo de peça resistente, com forma de base triangular, saliente de parede vertical, com a 

função de servir de apoio. 

MONOCOMPONENTE: Produto composto por um componente. 



MURO DE ARRIMO: São estruturas destinadas a conter o solo das encostas.  

MURO DE CONTENÇÃO: Usado para contenção de terras e de pedras de encostas. 

P____________________________________________________________________________________ 

PÉ DIREITO: Refere-se à distância vertical entre o piso e a parte inferior do teto ou forro.  

PEGA: Implica na solidificação do cimento. O começo da solidificação chamado início de pega 

marca o ponto no tempo em que o cimento se torna não trabalhável. 

PISO ELEVADO: O piso elevado é um tipo de piso, geralmente usado para elevar o piso do ambiente 

em alguns centímetros. 

PLASTICIDADE: Plasticidade é a propriedade de um corpo mudar de forma de modo irreversível, ao 

ser submetido a uma tensão. 

PONTE DE ADERÊNCIA: A ponte de aderência é um agente adesivo que assegura a eficiência da 

ligação entre o substrato e o material de reparo. 

PRESSÃO HIDROSTÁTICA: É a movimentação dos fluídos. 

PRESSÃO NEGATIVA: Quando atua no sentido oposto ao da impermeabilização.  

PRESSÃO POSITIVA: Quando atua no mesmo sentido da impermeabilização.  

PROTEÇÃO MECÂNICA: Camada com a função de absorver e dissipar os esforços sobre a camada 

impermeável, de modo a protegê-la. Possui também a função de proteger a camada impermeável 

contra danos involuntários e contra a ação direta das intempéries. 

R____________________________________________________________________________________ 

REBOCO: Revestimento de parede feito com massa fina, podendo receber pintura diretamente ou 

ser recoberto com massa corrida.  

REEMULSIONAR: Película que após a sua cura em contato com a água pode voltar ao estado líquido. 

RETRAÇÃO: É a medida da diminuição de volume de uma argamassa, quando seca e curada. 

S____________________________________________________________________________________ 

SUBSTRATO: Base para aplicação. 

T____________________________________________________________________________________ 

TAMPONAR: Ato de tampar. 

TESTE DE CARGA: Teste da estrutura em relação a pressão exercida pela água. 



TIXOTRÓPICO: Característica de produto pastoso. 

TRINCAS: Rachadura onde a abertura ultrapassa a camada do revestimento e afeta diretamente a 

estrutura interna da alvenaria, concreto, etc, indicando uma patologia mais grave causada por um 

recalque diferencial da estrutura ou esforços demasiados. As trincas são um sinal de alerta de 

instabilidade da estrutura e risco de queda iminente. 

U___________________________________________________________________________________ 

UMIDADE ASCENDENTE: É um problema causado pela umidade que vem do solo, essa umidade 

sobe pelas paredes por capilaridade, ou seja, pelos poros que geram manchas, bolor, mofo 

podendo chegar a mais de 1m de altura. 

V___________________________________________________________________________________ 

VISCOSIDADE: É a característica do produto de não escorrer quando aplicado na vertical; 

VOC: Significa Compostos Orgânicos Voláteis. Produtos químicos voláteis produzem vapores à 

temperatura ambiente. 

VOLÁTIL: Propriedade de se evaporar em temperatura ambiente. Substâncias que passam facilmente 

do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


