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RESUMO 

Esta pesquisa apresenta a viabilidade da utilização do óleo vegetal usado em 

residências populares, na composição de mantas impermeabilizantes, como 

alternativa ao uso de derivados de petróleo e reaproveitamento de resíduos. Durante 

os processos de produção da manta impermeabilizante, o óleo citado faria a função 

de tensoativo da emulsão que resulta na manta asfáltica impermeável, atualmente 

produzida com derivados de petróleo, que são agressivos ao meio ambiente e 

provindos de fonte não-renovável desde o momento que é retirado do ambiente 

natural até a transformação para uso residencial. Além de não utilizar esses 

derivados, o mesmo que poderia sofrer um descarte inadequado e prejudicar o meio 

ambiente poderá ser reutilizado, ou seja, promovendo economia para os fabricantes 

de mantas impermeabilizantes e contribuindo para a melhora ambiental, em seus 

aspectos biológicos e químicos, na qual influenciará positivamente e gradualmente 

na saúde de qualquer ser vivo. 

Palavras-Chave: Óleo de vegetal. Manta Impermeável. Meio ambiente. 

Economia. Emulsão.  

1. INTRODUÇÃO  

O conceito de impermeabilização pode ser definido, no ramo da construção civil, 

“como uma camada cuja função é promover a estanqueidade do piso ou parede, 

impedindo a ascensão capilar da umidade do solo ou a infiltração de águas 

superficiais” (SILVA, 2004). Essa camada é muito aplicada em regiões expostas à 

umidade ou ao contato com a água de forma direta ou frequente, com o objetivo de 

proteger a estrutura e garantir sua durabilidade, já que se sabe que a umidade 

excessiva causa muitos danos às estruturas de materiais como o concreto armado, 

por exemplo, podendo comprometer sua funcionalidade e segurança. Existem 

muitos tipos de mantas impermeabilizantes no mercado da construção civil, sendo 

as mantas à base de emulsão asfáltica as mais comuns. A emulsão asfáltica é o 

produto da mistura do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), com um emulsificante 

asfáltico (tensoativo), e água. “Os tensoativos são frequentemente empregados para 

modificar o meio reacional permitindo solubilizar espécies de baixa solubilidade ou 

promover um novo meio que pode modificar a velocidade reacional, a posição de 

equilíbrio das reações químicas e em alguns casos a estereoquímica destas 



dependendo da natureza da reação, do tipo de reativo (eletrofílico, nucleofílico, etc) 

e do tipo e forma (catiônica, aniônica, etc) da micela” (MANIASSO, 2001). 

2. OBJETIVOS  

Este estudo tem como finalidade analisar a viabilidade da utilização do óleo 

vegetal, popularmente conhecido como “óleo de cozinha”, como agente tensoativo 

de emulsões impermeabilizantes líquidas, substituindo aditivos sintéticos que 

exerceriam a mesma função, e promovendo, além de economia no processo de 

produção da manta impermeabilizante líquida, a reciclagem desse óleo que, 

frequentemente, sofre descarte inadequado na natureza, sendo prejudicial ao meio 

ambiente, principalmente pela contaminação na água, provinda de lençóis freáticos, 

e rios. 

3. METODOLOGIA  

Para a realização dos testes, foram feitos estudos a respeito do comportamento 

do óleo vegetal usado comumente na cozinha e seu potencial em relação à 

quantidade de ácidos graxos em sua composição. A emulsão asfáltica é uma 

dispersão do cimento asfáltico em fase aquosa estabilizada com tensoativos, ou 

seja, os agentes emulsificantes. No caso, a função emulsificante na mistura seria 

dos ácidos graxos, que possuem propriedades hidrófilas, encontrados naturalmente 

no óleo vegetal. Porém, é necessário que esses ácidos passem por um processo de 

saponificação para que se transformem em sais e possam dispersar-se, reagindo 

com o cimento asfáltico aquoso, estabilizando-o. O CAP, no estado sólido, a ser 

utilizado no experimento possui grau de penetração 30/45. Desenvolveu-se uma 

solução contendo o CAP em forma líquida, aquecido em altas temperaturas, e outra 

solução com óleo saponificado e a água, também aquecidos.  Após o aquecimento 

das soluções, ocorre a dispersão das moléculas de ambas por meio de um moinho 

coloidal.   

4. DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo de viabilidade iniciou-se a partir de um conjunto de pesquisas 

elaboradas a respeito de sistemas de impermeabilização adotados na construção 

civil, tensoativos utilizados em emulsões asfálticas, reações físico-químicas de óleos 

vegetais e suas propriedades, normas técnicas brasileiras sobre a utilização e 



composição do CAP, composição das mantas impermeabilizantes disponíveis 

atualmente no mercado e seus processos de produção, entre outras informações 

pertinentes à proposta do estudo. Em seguida, desenvolveu-se um sistema 

metodológico para a confecção de uma manta impermeabilizante líquida fria, 

possuindo a relevância sustentável, além de funcionalidade e eficiência semelhantes 

às mantas comerciais. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO 

Após os métodos adotados para a produção da manta impermeabilizante com 

óleo vegetal em sua composição, espera-se que o resultado seja uma solução 

homogênea catiônica (carga positiva) convencional, de tensão superficial 

estabilizada pelos sais de ácidos carboxílicos presentes no emulsificante, de ruptura 

lenta (tipo RL-1C), em estado aquoso, inócua, inicialmente de coloração marrom, 

que deverá ser aplicada à temperatura ambiente, em uma superfície, de preferência, 

plana. Assim como as emulsões comercializadas, a emulsão com óleo vegetal 

atenderia aos requisitos necessários para emulsões asfálticas estabelecidos na 

resolução n° 36, de 13/11/2012, regulamento técnico nº 6/2012, da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 
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