CARACTERIZAÇÃO CONSTRUTIVA
Plataforma do Edifício Principal
Sistemas de Impermeabilização, Drenagem e
Revestimentos
Configuração Geral da Plataforma
A Plataforma do Palácio do Congresso Nacional possui 200m x 87m,
compreendendo uma área de aproximadamente 14.500m², incluindo a rampa de
acesso e excluindo suas cúpulas.
É uma estrutura em concreto armado, com laje dupla nervurada formando uma série
de “caixões perdidos” sobre uma malha estrutural principal de 10m x 15m. A
espessura na laje superior é variável, atingindo 25cm.
Possui duas juntas estruturais. Sua superfície apresenta uma área central plana,
praticamente niveladas, e bordas em planos inclinados. A espessura do conjunto
varia entre 0,70m (nas bordas) e 3,00m (na área central) (Figura 1 e Figura 2).
Na plataforma coexistem, pelo menos, os seguintes sistemas: estrutura;
impermeabilização; revestimento ou sistema de piso; drenagem pluvial; instalações
elétricas (iluminação).

Figura 1 – Planta Esquemática – Plataforma, malha estrutural e juntas
estruturais.
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Figura 2 – Cortes Esquemáticos e Vistas Aéreas – Comparação entre o construído
(1960) e a ampliação (1970) (SILVA, 2014).

Sistema de impermeabilização
A configuração atual do sistema de impermeabilização da plataforma do Palácio do
Congresso Nacional é decorrente das diversas intervenções ocorridas ao longo de
sua história, conforme referido. De maneira geral, temos as seguintes
configurações: trechos remanescentes da primeira construção do edifício, com
camada impermeabilizante em camadas de asfalto oxidado; trechos onde houve a
substituição entre os anos 1980 e 2000 por manta butílica; trechos pontuais com
manutenção mais recente, a partir dos anos 2000, com manta asfáltica ou manta
aluminizada (Tabela 1 e Figura 3)
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Tabela 1 – Principais configurações do sistema de impermeabilização da
plataforma do Palácio do Congresso Nacional
Tipo

Época de
Execução

Principais Características

Recorrência estimada
na plataforma

Membrana
Asfáltica
(Asfalto
oxidado)

1957-1960

Camada impermeabilizante em
asfalto oxidado estruturada com
lâminas de alumínio, feltro e
chumbo / ou não estruturada

45 %

Manta
Butílica

1970
1988-1995

Camada impermeabilizante em
manta butílica
Proteção térmica em isopor /
poliuretano
Camada impermeabilizante em
manta butílica
Introdução de vigas para
separação dos módulos

55 %

Manta
Asfáltica

A partir dos
anos 2000

Ou manta aluminizada

(manutenções pontuais
não estimadas)

Figura 3 – Planta Esquemática – Sistemas de impermeabilização do Palácio do
Congresso. A partir dos acervos da Câmara dos Deputados e Senado Federal.
Essa variação acompanha a evolução das soluções para a impermeabilização no
século XX. Conforme sustenta RESENDE (1987 apud MORAES, 2002):
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Até a década de 60 os sistemas impermeabilizantes eram aplicados “in
loco”; contudo, em razão dos altos custos de mão-de-obra,
principalmente nos países do hemisfério norte, foram desenvolvidos
sistemas pré-fabricados em monocamada, com o surgimento, em
sequencial, das mantas butílicas, de PVC, e, finalmente, a manta asfáltica
(RESENDE, 1987 apud MORAES, 2002, p. 8).
Assim, a solução dada à época da construção do Palácio do Congresso Nacional foi
do tipo moldada “in loco” em multimembranas baseada em materiais asfálticos,
como pôde ser verificado em prospecções realizadas em 2017. Não foram
localizados projetos ou documentos que indicam a exata especificação dos
materiais. No entanto, o relatório de obra do Palácio da Alvorada produzido na
década de 1960, conforme pesquisado por SILVA (2012), indica que
[...] a impermeabilização da laje de cobertura é feita por 7 camadas
alternadas, sendo 3 de alumínio, 3 de feltro e por uma camada de chumbo,
em lençol, com 1/16” de espessura, soldada, intercaladas com 7 camadas
de asfalto oxidado (BRASIL, 196?, apud SILVA, 2012, p. 440)
Já nas ações de manutenção e substituição da impermeabilização realizadas nas
décadas de 1980 e 1990, as especificações foram definidas em projeto elaborado na
Câmara dos Deputados em 1986, dando origem às primeiras intervenções no trecho
sob gestão daquela instituição na mesma década. Esse projeto foi replicado no
Senado Federal em 1991, servindo de base para as intervenções realizadas na
década de 1990. Como camada impermeabilizante foi utilizada manta de
elastômero Poli-isobutileno-isopreno (Butil ou Butyl), sistema introduzido no
Brasil em 1965, conforme MORAES (2002). A Figura 4 apresenta um corte
esquemático das especificações adotadas.

Figura 4 – Detalhe do Projeto de Impermeabilização da Plataforma do Edifício
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Principal. Corte AA. Escala original 1:5 – Câmara dos Deputados, 1986 (Acervo
Câmara dos Deputados). Legenda conforme o projeto: (2) apicoamento da
superfície, em todo o perímetro definido no projeto, e aplicar Sikadur 31A; (3)
Concretagem das vigas que dividem os módulos; (4) Regularização da superfície
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, acabamento desempenado; (5)
Berço: impermeabilização asfáltico composto de emulsão asfáltica e borracha
moída; (6) Impermeabilização com membrana butylica imperflex filme, espessura
1,5mm aplicada conforme NB 279; (6) Vulcanização da impermeabilização no
perímetro definido pela viga a ser concretada, e entre mantas com tiras de butil
cru, largura de 10cm; (8) Proteção mecânica da impermeabilização com
argamassa plástica de emulsão asfáltica e areia, espessura 1 cm; (9) Proteção
termomecânica da impermeabilização, com camada de concreto celular,
espessura variável (9 a 15 cm), peso específico 500 kg/m³; (10) Proteção térmica
em espuma rígida de poliuretano, espessura 2,5 cm, com resistência a compressão
igual ou maior que 2 kg/cm²; (11) Recomposição do mármore, devendo ser
respeitado (sic) as mesmas condições anteriores tanto em nível quanto nas
dimensões modulares das juntas de dilatação.
Nesse mesmo grupo de intervenções, houve a determinação de módulos de
impermeabilização tanto na Câmara dos Deputados (Figura 5), quanto no Senado
Federal. Foram criados, ao todo, 72 (setenta e dois) módulos, com largura em geral
de 10 m e comprimento variado. Tais módulos, à medida em que fossem
executados, seriam divididos por “vigotas” em concreto armado (Figura 6).

Figura 5 - Projeto de Impermeabilização da Plataforma do Edifício Principal.
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Plano Geral – Divisão em Módulos. Escala original 1:200. Câmara dos
Deputados, 1986 (Acervo Câmara dos Deputados).

Figura 6 – Detalhe do Projeto de Impermeabilização da Plataforma do Edifício
Principal. Detalhe da armação das vigotas. Escala original 11:5. Câmara dos
Deputados, 1986 (Acervo Câmara dos Deputados).
Nas intervenções ocorridas entre 2009 e 2011 no trecho do Senado Federal, optouse pela manutenção do sistema modular dividido por vigotas e, de modo geral, as
especificações do projeto anterior, mantendo-se a camada impermeabilizante em
manta butílica.
As especificações da recomposição da impermeabilização foram as seguintes:
regularização das lajes e calhas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com
espessura mínima de 2,0 cm; aplicação de berço adesivo composto por três camadas
de massa asfáltica, moldadas no local, ref. Viaflex preto da Viapol; aplicação de
manta butílica (polisobutileno isopreno) com 1,2 mm de espessura; camada
separadora com manta geotêxtil ou similar; proteção térmica em placas de
poliuretano com massa específica de 32 kg/m³ e 30mm de espessura média;
argamassa de proteção mecânica com cimento e areia, no traço 1:3, com espessura
mínima de 3,0 cm e estruturada com tela de arame galvanizado, malha de 1”, fio nº
22 (Figura 7).
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Figura 7 – Projeto de Reforma da Cobertura do Edifício Principal. Detalhe da
viga sem junta de dilatação. Escala original 1:5 (Acervo Senado Federal).
As manutenções mais recentes na Câmara dos Deputados (a partir dos anos 2000)
e no Senado Federal (a partir de 2015), vêm utilizando a manta asfáltica como
camada impermeabilizante. A especificação constante do contrato de manutenção
do Senado Federal firmado em 2015 e ainda vigente é a seguinte: manta asfáltica
constituída em asfalto modificado com polímeros e armado com estruturante em
polietileno, espessura de 4mm, tipo IV.1
Na Câmara dos Deputados, há registros de que, além de manta asfáltica, também
foi utilizada manta aluminizada. Além disso, conforme informações do setor
responsável pela manutenção naquele órgão e registros fotográficos fornecidos,
houve uma alteração na modulação realizada e a criação de muretas divisórias em
alvenaria de tijolos maciços (Figura 8).
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Edital de Pregão 085/2015, destinado à contratação de empresa para a prestação continuada de
serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de impermeabilização no Complexo
Arquitetônico do Senado Federal. Disponível em http://www.senado.leg.br/ transparencia/liccontr/
licitacoes/ licitacoes.asp?m=P&q=impermeabiliza%C3%A7%C3%A3o&ano=2015. Acessado em
04/12/2017.
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Figura 8 – Manutenção na impermeabilização sobre a Primeira Vice-Presidência
da Câmara dos Deputados em 2006 (Registro Serviço de Obras e Manutenção –
SEROB/Câmara dos Deputados).
Prospecções
Com o objetivo de verificar as variadas composições dos sistemas de
impermeabilização, bem como seus estados de conservação, foram realizadas pelo
Senado Federal prospecções na laje superior da plataforma do Edifício Principal,
compreendendo as camadas relacionadas aos sistemas de revestimento e
impermeabilização (Figura 9).
As prospecções permitiram verificar a real configuração das diversas camadas do
sistema de impermeabilização, determinando-se suas respectivas espessuras.
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Figura 9 – Planta Esquemática – Indicação dos pontos de prospecção realizados
em 2017 para verificação dos sistemas de revestimento e impermeabilização.
A Figura 10 e a Figura 11 ilustram as prospecções realizadas. Na primeira, temos a
configuração provavelmente instalada na época da construção, com membrana
asfáltica moldada in loco; na segunda, a solução adaptada com manta butílica.

Figura 10 – Prospecção na área da Câmara dos Deputados (2017). Configuração
em membrana asfáltica moldada in loco.
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Figura 11 - Prospecção realizada em 2017 – Ponto na área do Senado Federal
onde foi encontrada a configuração introduzida nas intervenções dos anos 1990,
com manta butílica.
A Figura 12 apresenta configuração introduzida nas intervenções dos anos 1990,
com destaque para a “vigota” de separação dos módulos. Essa configuração é,
provavelmente, a mais frequente na plataforma. A pesquisa documental e as
prospecções indicam substituição quase completa, no Senado, nos anos 1990.

Figura 12 - Prospecção na área do Senado Federal (2017). Vigota em concreto
armado. Foto realizada após recuperação da camada impermeabilizante com
manta asfáltica.
Quando se comparam as diversas configurações encontradas, verifica-se, dentre
outros aspectos, os seguintes (ver Figura 13 para uma comparação gráfica das
camadas):
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•
•
•
•

uma variação na espessura total dos sistemas de revestimento e
impermeabilização de até 5 cm;
a proteção térmica, embora frequente, não foi encontrada em todos os
pontos;
o material mais utilizado para a proteção térmica é o poliuretano em placas,
contudo, em um ponto na área do Senado, foi encontrado isopor em placa;
a solução em membrana asfáltica foi encontrada estruturada tanto em placas
de chumbo, quanto sem essa placa.

Figura 13 – Análise comparativa das prospecções realizadas em 2017.

Sistema de revestimento em pedra
O sistema de revestimento da plataforma do Palácio do Congresso é formado por
placas de mármore branco nacional, com espessura de 2cm, e sua argamassa de
assentamento. A proteção mecânica da impermeabilização serve de contrapiso.
Entre as placas, há rejunte de argamassa à base de cimento branco, com exceção do
trecho correspondente à obra executada pelo Senado em 2010-2011, onde não há
qualquer rejunte. O mosaico de intervenções sucessivas pode ser observado também
na diversidade de tipos de mármore encontrados, que variam quanto à coloração da
matriz, coloração e quantidade de veios, tamanho dos cristais etc. As placas
localizadas na área mais próxima à cúpula da Câmara dos Deputados
provavelmente remontam à execução original de 1960, visto que não identificamos
registro documental de intervenções de maior impacto nesse trecho; e que suas
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características físicas identificáveis in loco, como a impermeabilização por material
asfáltico e ausência de juntas de dilatação, corroboram o dado histórico.
A paginação existente corresponde, em grande medida, ao sistema definido pelo
arquiteto na etapa de projeto (Figura 14). O desenho do projeto define um conjunto
de regras não escritas, que podem ser sistematizadas da seguinte forma:
•
•
•
•

o piso é formado por fiadas paralelas de placas de mármore, transversais ao
maior sentido do prédio, com larguras de 10cm, 20cm, 30cm, 40cm e 60cm;
duas fiadas adjacentes têm larguras diferentes;
em uma dada fiada, as placas têm comprimentos de 10cm, 20cm, 30cm,
40cm e 60cm;
as juntas entre as placas de uma fiada são desencontradas em relação às
juntas das fiadas adjacentes (em virtude da modulação, o desencontro é
sempre de no mínimo 10cm).

Figura 14. Projeto do Palácio do Congresso Nacional (1957). Acervo Câmara
dos Deputados.
O sistema definido pelo arquiteto permitiu cobrir toda a plataforma, mantendo uma
unidade, sem que fosse necessário desenhar uma paginação completa. Esse tipo de
solução aparece em outros elementos do projeto do Palácio do Congresso, a
exemplo de seus lambris, e é adequado ao contexto da obra, permitindo controlar
os resultados do projeto, mesmo na ausência de um detalhamento exaustivo
(SILVA, 2012, p. 561).
A inspeção do arranjo e das medidas das placas, na área que consideramos original
de 1960, indica que nela o sistema foi seguido com grande precisão (Figura 15).
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Inspeções em outros trechos, onde houve intervenções posteriores, mostram a nãocompreensão ou aplicação imprecisa do sistema. Por exemplo, na obra realizada
pelo Senado em 2010, a largura das fiadas corresponde ao projeto; mas em cada
fiada, surgem peças com 50cm de comprimento ou com comprimento não
padronizado; e nas fiadas com 10cm de largura, as placas têm comprimento único
de 1m. Já a intervenção de 1992 resultou em fiadas com larguras que também
correspondem ao projeto; mas em cada fiada as peças têm comprimentos aleatórios,
sem qualquer padrão; e não há controle sobre a relação entre as juntas de fiadas
adjacentes – de forma que elas ficam muito próximas entre si, ou mesmo
coincidentes, subvertendo a lógica do sistema e causando estranhamento ao
observador mais experimentado (Figura 16).

Figura 15. Trecho em que não houve substituições em grande escala. Observar
que não há continuidade entre juntas de fiadas adjacentes.
Figura 16. Trecho da intervenção de 1992. Observar que as juntas de uma fiada
correspondem às da fiada adjacente. Observar placas com 10cm x 100cm (topo).
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Em 21 de dezembro de 2017,
Coordenação de Arquitetura
SINFRA
Senado Federal
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