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RESUMO

Este trabalho apresenta uma proposta de metodologia para realização
de prova pericial de engenharia civil com especial ênfase em defeitos da
impermeabilização em edificações, para apuração da trilogia “origem/causa/efeito”
das manifestações patológicas decorrentes de deficiência de estanqueidade
em edificações.
Pretende servir de subsídio para engenheiros e arquitetos que se
iniciam na atividade profissional de Perícias Técnicas e Judiciais, e aos que
nela militam e necessitam de aperfeiçoamento profissional no tema.
São abordados conceitos legais sobre prova pericial e judicial, para
entendimento dos que delas necessitam para o desempenho de suas funções
periciais, tendo em vista que seu resultado é premissa para a convicção do
Juízo sobre questões técnicas de engenharia e arquitetura, de forma a conduzi-lo
à justa decisão do litígio.
É apresentado também, de forma comentada, o arcabouço jurídico
delineado no Código de Processo Civil (CPC, 1973), Lei n o 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, ilustrado por um fluxograma de atuação dos peritos nas fases
do processo civil, numa dada ação judicial de procedimento comum ordinário, para
nortear o exercício dessa atividade profissional.
Como introdução discute-se que a indústria da construção civil,
devido às mudanças introduzidas na economia e política habitacional do país,
nas últimas décadas, se viu obrigada, devido à alta dos juros dos recursos
para financiamento da produção de edificações, a adequar seu processo
construtivo, com vistas à redução do prazo final de entrega de imóveis
urbanos nas cidades brasileiras.
Em conseqüência da redução do prazo de entrega das edificações,
e à elevação da velocidade de sua produção, passou a ser notada a ocorrência,
em alguns edifícios, das mais diversas manifestações patológicas. Em decorrência
da queda da qualidade da construção, as não-conformidades do produto, sob
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égide da legislação de proteção do consumidor, passaram a ter seu pleito
de correção no judiciário, necessitando daí os juizes, para decisão do litígio,
das qualidades sensoriais, e conhecimentos científicos destes profissionais.
Consiste a metodologia proposta basicamente na apresentação de
diretrizes para levantamento de dados constantes dos autos de processo civil e
de subsídios em campo; para realização de testes hidráulicos e de estanqueidade;
investigações destrutivas, coleta de amostras e ensaios tecnológicos; e por
fim na elaboração de laudo pericial. Acompanha ainda, um modelo de
inquérito para preenchimento pelo perito, com os dados a serem exarados dos
autos do processo e obtidos no local periciado, bem como o descritivo dos
principais ensaios de caracterização física dos produtos de impermeabilização
encontrados no mercado nacional.
Por fim é dado o relato, em estudo de casos, do resultado de uma
perícia judicial para produção antecipada de provas sobre defeitos de
impermeabilização de uma certa edificação, onde foi aplicada com sucesso
a metodologia proposta neste trabalho, enaltecendo a figura do Perito em
Engenharia diante do judiciário e da sociedade como um todo, bem como são
apresentadas sugestões para desenvolvimento desta metodologia para outros temas.
Palavras-chave: Impermeabilização; Defeitos de impermeabilização;
Prova pericial de Engenharia; Metodologia.
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ABSTRACT

This paper brings out a proposal of methodology for expert evidence
in the area of civil engineering, with special emphasis on waterproofing
problems in buildings, in order to investigate the “origin/cause/effect” trilogy of
pathologic occurrences resulting from deficiencies in building watertightness.
It is aimed at helping engineers and architects who are starting to
work as Technical and Legal Experts or those professionals intending to
improve their knowledge of the subject.
The legal concepts on expert evidence herein addressed are
intended to provide experts with a better knowledge for a proper performance
of their duties, since its results are a premise for a fair Court decision on
technical issues related to architecture and engineering.
The author also comments on the legal framework that is outlined in
the Code of Civil Procedure (CPC, 1973) Act nº 5869 of January 11, 1973, and
illustrated by a flowchart of experts’ actions in the course of ordinary
proceedings in a civil action, to serve as a guide to their professional practice.
As an introduction, the author argues that, due to changes made in
the country’s economic and housing policies in the last decades and the rise in
interest rates on building financing, the civil construction industry had no other
option but to adapt the building process through a reduction in the deadline for
urban constructions in Brazilian cities.
Because of tighter deadlines and the consequent need to accelerate
the building process, various pathological occurrences have been detected in
some new buildings. As a result of lower quality constructions, such noncompliance with the Consumer’s Defense Code has led to judicial actions,
creating the need for the Justice to rely on the sensorial skills and scientific
expertise of architects and engineers for the litigation decision.
Basically, the proposed methodology shows the guidelines for
surveying data recorded in the proceedings and collected in the field, as well as
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for performing hydraulic and watertightness tests, destructive inspections,
samples collection and technological analysis in order to produce the expert
report. There is also a model of inquiry to be filled in by the expert with data
extracted from the court records and obtained from the on-site inspection,
along with the description of the main physical trials of waterproofing products
that can be found in the domestic market.
Finally, the paper describes, in a case study, the result of an expert
evidence for producing preliminary proof on waterproofing failures in a building,
on which the proposed methodology was successfully applied and the role of
the Engineering Expert is praised not only by the Justice but also by the public
in general. Additionally, the paper makes suggestions for the development of
this methodology to be used for other subjects.
Key-words: Waterproofing; Waterproofing failures; Engineering Expert
Evidence; Methodology.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Importância do tema e justificativa
A Indústria da Construção Civil frente aos problemas de instabilidade
econômico-social do Brasil nas últimas duas décadas, e em vista das mudanças
introduzidas na política habitacional do país, se viu obrigada a alterar algumas
de suas condutas tecnológicas de produção de edifícios.
Uma das alterações, senão a principal, diz respeito à velocidade de
produção. Enquanto na década de 1980 um edifício de cerca de 15 andares era
construído em 03 (três) anos, hoje uma edificação de mesmas características
arquitetônicas é construída em menos de dois anos. Como conseqüência apesar
da introdução pela Indústria da Construção Civil de inovações tecnológicas
de construção, sob o ponto de vista do usuário, sua qualidade decaiu,.
Na década de 90, além da necessidade de adequação dessa indústria
a uma nova política habitacional, que lhe impunha menor prazo para término
das obras influenciado pelas altas taxas de juros praticadas pelo mercado
de financiamento imobiliário, esta passou a enfrentar, com o advento do Código
de Defesa do Consumidor (CDC) por volta de 1991, problemas diante do
judiciário frente à insatisfação do consumidor quanto à qualidade final do produto.
Como bem apontado por Lichteinstein (1985):
As tentativas de inovações com o intuito de aumentar a capacidade
produtiva e qualidade do produto final esbarravam, dentre outros problemas,
na dificuldade para a avaliação científica do comportamento potencial
dos edifícios antes de seu uso.

Passadas quase duas décadas, mesmo com a introdução no contexto
contemporâneo do conceito de desempenho como ferramenta para análise e
avaliação comportamental dos materiais, componentes, elementos, e subsistemas
construtivos, ou mesmo no sentido de avaliar os edifícios já em uso, pouca coisa
mudou.
Sob égide dessa legislação com vistas à proteção do consumidor
frente às não-conformidades 1 da construção, normalmente detectadas no curso
da utilização do produto, é considerável o número de pretensões no judiciário
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com vistas à prevenção ou reparação de danos decorrentes das mesmas. Tal
demanda passou a exigir dos profissionais de engenharia e arquitetura, uma
maior atuação em perícias2 técnicas e judiciais com vistas à constatação de falhas
e defeitos construtivos, bem como para apuração dos fatores de causa e origem
dos mesmos.
Como resultado, o número de profissionais interessados neste campo
de trabalho elevou-se. Tanto é que o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias
de Engenharia de São Paulo (IBAPE/SP), fundado em 1957, o qual abrigava
por volta dos anos de 90 cerca de 300 profissionais, hoje congrega mais de
700 profissionais inscritos.
Além disso, diante da formação deficiente do engenheiro e do arquiteto
nesse campo de atividade, proveniente de escolas cuja estrutura curricular
não privilegia disciplinas como as que abordam a engenharia legal, sobreveio
a necessidade de qualificação e especialização interdisciplinar.
Como confirmação deste fato, além dos profissionais que freqüentaram
os cursos de iniciação e aperfeiçoamento em Avaliações e Perícias de Engenharia,
ministrados no IBAPE/SP, é de conhecimento que pelo menos 600 profissionais já
buscaram a especialização através dos cursos de pós-graduação “latu sensu”
ministrados em São Paulo, pela Faculdade Armando Álvares Penteado; em Santos,
pela Universidade Santa Cecília; e em Vitória, E.S., pela Universidade de Vila
Velha.
Outrossim, de acordo com a espécie e natureza da perícia a ser
efetuada, mesmo os profissionais mais experientes haveriam de se qualificar para
a atuação em perícias com aspectos técnicos específicos, tal como no campo dos
defeitos da impermeabilização em edificações e no campo dos revestimentos
de argamassa e cerâmicos de fachadas, conforme referendado por Pontes, A.
C. M. (2002) e Pontes, J. L. M. (2002), respectivamente.
______________________________
1

Grau de desigualdade entre o projeto e os padrões preestabelecidos do produto final entregue
ao usuário.

2

A palavra perícia vem do latim peritia (conhecimento, habilidade e saber). É o exame de situações
ou de fatos relacionados a coisas e ou pessoas, praticado por especialista na matéria que lhe é
submetida, com o objetivo de elucidar determinados aspectos técnicos. Na linguagem jurídica,
significa: exame acerca da verdade dos fatos alegados pelas partes litigantes nos autos do processo
judicial, efetuado por pessoa de reconhecida habilidade ou experiência na matéria investigada. É o
processo de verificação dos fatos realizado por peritos.
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Pelos dados anteriores, é evidente a importância do tema abordado
neste trabalho, quer para nortear os engenheiros e arquitetos neófitos, quer para o
aprimoramento dos experientes, tendo em vista que a decisão do juiz, sobre fato
relevante à causa e relativo a defeitos da impermeabilização em edificações, recai
sobre provas3 que dependem de conhecimento técnico ou científico destes.

1.2 Objetivos
É apresentada neste trabalho uma proposta de metodologia para
realização de prova pericial de defeitos da impermeabilização4 em edificações,
embasada na necessidade do aprimoramento do trabalho pericial no campo da
patologia 5 das edificações.
Num segundo momento, almejando sua publicação, pretende-se
preencher lacuna na bibliografia técnica brasileira como livro de referência a
perícias de engenharia; justifica tal pretensão, o fato do trabalho abordar: a)
aspectos relevantes sobre prova pericial e sua produção no meio técnico e
jurídico; b) aspectos metodológicos e práticos do trabalho pericial no fluxo
das diversas etapas de uma dada ação judicial de procedimento ordinário;
c) informação tecnológica sobre o tema, pautada em pesquisa bibliográfica,
vivência e experiência do autor em Engenharia Legal, Patologia das Edificações
e Impermeabilização.

1.3 Estrutura do trabalho
O trabalho contempla neste primeiro capítulo dados sobre a importância
e justificativa do tema proposto para os profissionais de engenharia e arquitetura,
advocacia, magistratura, e porque não dizer para a sociedade como um todo,
visto que a finalidade da prova pericial, não é outra, senão a de fornecer
elementos de convicção do juiz sobre questões técnicas de engenharia
demandadas na causa, de forma a conduzi-lo à justa decisão do litígio.
______________________________
3

O vocábulo prova provém do latim “probatio”, significando: verificação, inspeção, exame, argumento,
razão, aprovação, reconhecimento por experiência, confirmação, experimentação, revisão, aprovação,
confronto, etc.
4

Produto resultante de um conjunto de componentes e elementos construtivos (serviços) que
objetivam proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e da umidade;
produto (conjunto de componentes ou o elemento) resultante destes serviços.

5

A palavra patologia, provém do grego, composta de “pathos”, que significa doença; “logos”,
que exprime a idéia de tratado, estudo; e do sufixo ”ia”.
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No capítulo subseqüente a este são abordados aspectos gerais
da prova judicial e pericial, sua finalidade e importância para os que delas
necessitam na prática judicial; as funções e responsabilidades do perito e
dos assistentes técnicos; e por fim, a termos de aplicação prática para os
profissionais que se iniciam no trabalho pericial, é apresentado um fluxograma
que ilustra os atos processuais de uma dada ação judicial de rito ordinário6, regida
pelas disposições que lhe são próprias, consoante os procedimentos judiciais7
delineados no Código de Processo Civil (CPC, 1973), Lei n o 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 8.
O terceiro capítulo trata das matérias técnicas e jurídicas específicas
na produção de provas periciais de engenharia no campo das patologias das
edificações, principalmente quanto aos conceitos sobre patologia, desempenho,
anomalias, vícios e defeitos construtivos, suas correlações e previsões nos
códigos legais brasileiros, e os riscos da indústria da construção civil diante
das exigências do usuário. Também é apresentando um método genérico para
a resolução de problemas patológicos em edificações, o qual serviu de alicerce
para a metodologia proposta neste trabalho.
São abordados no quarto capítulo os conceitos de norma do subsistema construtivo “impermeabilização”; aspectos relevantes sobre a matéria para
reciclagem do conhecimento técnico dos profissionais que pretendem atuar em
perícias dessa natureza; um modelo de inquérito para nortear os trabalhos
periciais no levantamento de subsídios a partir do exame dos autos do processo
civil, dos documentos existentes e complementares a serem requeridos aos
litigantes acerca da construção da edificação, principalmente, sobre o projeto
e execução da impermeabilização como subsistema construtivo, caracterização
das manifestações patológicas e sua correlação com as partes da edificação
impermeabilizadas.

______________________________
6

Direito de obter um interesse pretendido através da aplicação da justiça. O meio para levar a
pretensão em juízo é a propositura da ação, através da formulação do bem jurídico pretendido
(pedido), explicitada num documento denominado “petição inicial”, ou simplesmente “inicial”.
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O modo pela qual o processo anda, ou seja, como se instaura, se desenvolve e termina. Forma como
se desencadeiam os atos processuais, como se ordenam no tempo os diferentes direitos e obrigações
das partes e do juízo.
8

Alterações introduzidas até 07 de maio de 2002.
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É apresentado ainda nesse capítulo, o método proposto como tema
deste trabalho, acompanhado de um fluxograma de cunho técnico da atuação
do perito no exame pericial nas fases do processo civil, no procedimento comum
ordinário (art. 274, CPC).
No quinto capítulo é relatado um dos diversos casos de atuação do
autor em perícias judiciais para produção de provas relativas a defeitos da
impermeabilização em edificações, onde foi aplicada com sucesso pelo perito
judicial no planejamento e curso de seu trabalho pericial, a metodologia proposta
nesta dissertação.
Por fim são abordadas no sexto e sétimo capítulos as conclusões e as
recomendações do autor para prosseguimento, aperfeiçoamento e adaptação da
metodologia proposta para a produção de provas periciais de outras manifestações
patológicas em edificações.

1.4 Metodologia
A metodologia empregada na elaboração desta dissertação de
mestrado foi calcada inicialmente através de estudo bibliográfico sobre prova
judicial e pericial, sua finalidade e importância no meio técnico e jurídico, sua
aplicação prática para os profissionais que se iniciam no trabalho pericial
bem como para os experientes, tendo em vista que estes às vezes se furtam
da adequada apuração de provas no exame pericial, burlando a segurança
oferecida pelo Estado aos indivíduos, através do Juízo, quanto à verdade sobre
os fatos controvertidos num processo judicial, que requerem conhecimento técnico
especial de engenharia e ou arquitetura.
Procurou-se juntar todas as informações sobre os procedimentos
processuais, em especial as que abrangem a atuação dos peritos em dada
ação relativa à indenização por falhas de construção, mais precisamente por
defeitos de impermeabilização em edificações, bem como ordená-las a termos
de aplicação prática através da elaboração de fluxogramas de cunho técnico e
jurídico, tendo sido utilizado como instrumento de pesquisa para tal o Código de
Processo Civil Brasileiro.
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Em etapa seguinte, após estudos bibliográficos e pesquisas junto ao
mercado produtor e consumidor de produtos de impermeabilização, foi obtida toda
a conceituação sobre os termos técnicos necessários ao entendimento da tema
proposto, principalmente no tocante à classificação dos tipos de impermeabilização
disponibilizados no mercado nacional segundo a normalização brasileira, bem
como quanto à matéria-prima do produto, formas de execução, sua exposição
ao intemperismo e condições de manutenção.
Foram ainda selecionadas as principais anomalias da impermeabilização,
quer de concepção, execução, acidental, adquirida ou de informação, bem como
as manifestações patológicas associadas à deficiência de estanqueidade de
componentes construtivos, quer por ausência ou deficiência desse subsistema; e
por fim questões relativas a compatibilização do projeto de impermeabilização
com os demais projetos executivos de uma edificação, para complementação de
informação tecnológica sobre o tema, como também realizado ao juntar-se o
descritivo dos principais ensaios de produtos impermeabilizantes, no Anexo C,
deste trabalho.
Com base ainda em estudos anteriores realizados pelo autor acerca
dos procedimentos básicos para investigação das anomalias da impermeabilização
de edificações, bem como na aplicação do modelo de inquérito-tipo apresentado
no Anexo B deste trabalho, o qual visa a otimização das informações e dados
necessários à obtenção da prova pericial de defeitos de impermeabilização de
edificações, pôde ser proposta a metodologia apresentada como tema desta
dissertação, a qual abrange inicialmente o levantamento de dados constantes
dos autos do processo civil e de subsídios em campo; a realização de testes,
prospecções e ensaios tecnológicos; e por fim a elaboração de laudo pericial,
tendo sido apresentado um dos diversos casos de produção de provas judicial
acerca de defeitos da impermeabilização em edificações, onde foi aplicado
como sucesso pelo perito a metodologia acima citada.
Por fim o material de pesquisa e estudo para elaboração deste
trabalho foi obtido nas bibliotecas do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo e da Escola Politécnica da USP, bem como do acervo
técnico e jurídico do autor, tendo sido selecionado dentre o pouco material
disponível acerca do tema: livros técnicos e jurídicos, normas técnicas,
periódicos, teses, dissertações, apostilas, revistas técnicas, etc.
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2 ASPECTOS GERAIS DA PROVA PERICIAL
2.1 Noções Introdutórias
Quando do interesse entre indivíduos pelo mesmo bem ou pela
mesma coisa, cuja vontade de um ou mais deles exige a exclusão de vontade
ou subordinação do outro ou mais deste, surge o que a Organização Judiciária
denomina de pretensão.
Ao indivíduo que se sente ameaçado pela pretensão de outro, e
que se opõe à resistência deste lhe é facultado pelo Estado, na sua função
jurisdicional9, o direito de propor o que o sistema processual pátrio denomina de
ação judicial, objetivando ser dirimido o conflito de interesses (lide ou litígio)
conforme a vontade da lei que regule o mesmo, através do meio pelo qual a
jurisdição faz atuar a lei (processo).
Segundo Santos (1971), toda pretensão tem por fundamento um
ponto de fato. É com fundamento nele, e dele extraindo conseqüências jurídicas,
que o indivíduo formula o pedido sobre o qual o juiz irá decidir a sentença.
O autor10 assim faz a afirmação de um fato que poderá, ou não, corresponder
à verdade. Entretanto tal fato poderá ser negado pelo réu 11 , cuja negativa
poderá também corresponder à verdade ou não (fatos controvertidos).

2.2 Conceito de prova
No sentido comum, prova, acompanhando alguns dicionaristas,
seria qualquer processo da mente pelo qual adquire-se de alguma coisa
uma certeza, ou, aquilo que estabelece a veracidade de uma proposição
ou a realidade de um fato.
Ainda neste sentido, esse vocábulo é usado para indicar tudo o
______________________________
9

Função destinada à solução de um litígio entre partes, exercida através dos juízes, dos diferentes
ramos e instâncias, no contexto de um processo. Sendo sinônimo: Jurisdição.

10

Indivíduo que postula sua pretensão ao juízo através da ação. Requerente, suplicante, e reclamante,
são expressões sinônimas.
11

Indivíduo adversário contra o qual a ação é proposta, sendo sinônimos: requerido, suplicado
e reclamado.
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que nos pode convencer de um fato, ou a exatidão de alguma coisa, podendo
ser entendida, conforme Santos (1968), como “o meio pelo qual a inteligência
chega à descoberta da verdade”.
Certo é, que prova tem um objetivo (provar-se algo); uma finalidade
(a formação da convicção de alguém); e um destinatário (um terceiro ou o
próprio agente de demonstração).

2.3 Prova no judiciário
Conforme Santos (1968), o vocábulo prova, no sentido jurídico,
significa a produção dos atos ou dos meios com os quais as partes litigantes
ou o juiz entendem afirmar a verdade dos fatos alegados no processo judicial.
Explica Lopes, J. B. (1999), que a pretensão deduzida pelo autor
na petição inicial e a defesa do réu apresentada na contestação, podem
estar assentadas em fatos ou em normas jurídicas, ou em ambos.
Se as questões suscitadas, tanto pelo autor como pelo réu, forem
exclusivamente de direito, caberá ao juiz resolvê-las; se estiverem escoradas em
fatos alegados por ambos no processo judicial, poderá ser necessário demonstrarlhes existência, quando negadas. Portanto, segundo Santos (1970) “a quem alega
cabe fazer a prova do alegado”, isto é, cabe fornecer os meios afirmativos dos
fatos alegados na ação judicial. Porquanto à demonstração da existência ou não
dos fatos alegados pelo autor e réu no processo judicial é que se dá nome de
prova.
Segundo Gusmão (*), citado por Santos (1968), “o dever do juiz é obter
todas as provas de parte a parte, da melhor forma possível, compará-las e
decidir segundo a sua força probante”, o que levou Carnelutt (#) conforme anuncia
Santos (1970), a concluir que a decisão do juiz assenta-se na prova dos fatos.
É a prova então o resultado dos atos ou dos meios produzidos na
apuração da verdade sobre os fatos alegados no processo judicial. Mas,
segundo Santos (1970), “a verdade em sua máxima expressão determinada pela
_____________________________
(*)

GUSMÃO, A. Processo Civil e Comercial. 1922/1924.

(#)

CARNELUTT Prove Civile e Prove Penale. 1925.
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prova, sem o que estaria burlada a segurança oferecida pelo Estado aos
indivíduos”, vez que a verdade de um fato pode variar de pessoa para pessoa.
Sendo assim, a questão de fato se decide então pela prova, cuja
finalidade não é outra senão convencer o juiz da verdade dos fatos sobre os
quais ela versa, de forma a conduzi-lo a uma justa decisão do litígio.
Aponta Carvalho ( & ), citado por Santos (1968) que a questão de
fato se decide só e tão somente na prova plena, pois “é a que faz tanta fé
quanto basta para decidir a controvérsia; se semiplena, a que conduz alguma
fé, mas não tanta que por ela se decida a questão, poderá conduzi-lo a uma
decisão equivocada”.
É a prova regulamentada de forma direta e indireta no processo civil
por dispositivos específicos do CPC, tais como no Livro I: Capítulo V, do
Título IV - Dos auxiliares da justiça, artigo 139, e de 145 a 147; e Capítulo VI,
do Título VIII – Das provas, Seção VII – Da prova pericial, artigo 420 a 439, como
se verá adiante.
Constam ainda dos procedimentos judiciais previstos no CPC, com
relação aos fatos e às provas:
As partes e todos aqueles que de qualquer forma participam do processo,
ressalvados os advogados, que se sujeitam exclusivamente aos estatutos
da Ordem dos advogados do Brasil (OAB), deverão expor os fatos em
juízo conforme a verdade, bem como não produzir provas, nem praticar atos
inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito (art. 14-I e IV e
§ ún.);
Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias (art. 130);
O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá,
indicar, na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento (art.
131);
Ao autor, na petição inicial, cabe a indicação dos fatos e as provas com que
pretende demonstrar a verdade dos mesmos, bem como os fundamentos
jurídicos do pedido (art. 282-III e VI);
Estando em termos a petição inicial, o juiz a despachará, ordenando a
citação do réu, para responder, do mandado constará que, não sendo
contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os
fatos articulados pelo autor. (art. 285);
_____________________________
(&)

MORAIS CARVALHO, Praxe Forense. 1850.
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Compete ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados pelo
autor na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados,
bem como alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo
as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir. E se este não contestar a
ação, reputa-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor (arts. 300, 302 e
319);
O juiz conhecerá diretamente o pedido, proferindo sentença quando a questão
de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência, ou quando ocorrer a revelia
(art. 330);
Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados no CPC, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em
que se funda a ação ou a defesa. (art. 332);
O ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 333-I e II);
Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras da
experiência comum e ainda as regras da experiência técnica, ressalvando,
quanto a esta, o exame pericial. (art. 335);
O juiz pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o
comparecimento pessoal das partes, a fim de interrogá-los sobre os fatos
da causa (art. 342);
O juiz poderá ordenar que a parte exiba documentos da coisa, que se
encontra em seu poder, sendo que o requerido dará a sua resposta nos
5 (cinco) dias subseqüentes à sua intimação. Se afirmar que não possui o
documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer
meio, que a declaração não corresponde à verdade (arts. 355 e 357);
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio
do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, se o requerido não
efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo do artigo 357,
ou se a recusa for havida por ilegítima (art. 359);
Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica,
fonográfica ou de outra espécie, faz prova dos fatos ou das coisas
representadas, se aquele contra quem foi produzida lhe admitir a
conformidade. Impugnada a autenticidade da reprodução mecânica, o
juiz ordenará a realização de exame pericial (art. 383 e § ún.);
A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original,
cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar
a conformidade entre a cópia e o original. Quando se tratar de fotografia,
esta terá de ser acompanhada do respectivo negativo. Se a prova for uma
fotografia publicada em jornal, exigir-se-ão o original e o negativo (art. 385);
Compete à parte instruir a petição inicial, ou a resposta, com os documentos
destinados a provar-lhe as alegações (art. 396);
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados,
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 397);
O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por
documento ou confissão de parte ou que só por documento ou por exame
pericial puderem ser provados (art. 400);
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Conforme definido no artigo 212 do Código Civil (CC), Lei n o 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, salvo o negócio a que se impõe forma especial, o
fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha,
presunção e perícia.
Como nem sempre é o juiz suficientemente habilitado para proceder
ao exame reclamado pela causa, não possuindo qualidades ou conhecimentos
técnicos especiais, este é assistido por peritos, isto é, pessoas entendidas e
capazes de realizar, de maneira proveitosa à causa, as verificações, indagações
e experiências que esta exigir, visto que sua percepção exige qualidades sensoriais
e conhecimentos científicos capazes de compreendê-los e distinguí-los.
Fatos outros existem que poderiam ser perfeitamente percebidos
pelo próprio juiz, porque não dependem de especiais virtudes do observador
para serem percebidos, tanto que lhe é garantida a possibilidade de realizar
inspeção direta conforme disposições seguintes do CPC:
Art. 440. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer
fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de esclarecer sobre
o fato, que interesse à decisão da causa.
Art. 441. Ao realizar a inspeção direta, o juiz poderá ser assistido de um ou
mais peritos.
Art. 442. O juiz irá ao local, onde se encontre a pessoa ou coisa, quando:
I – julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que
deva observar;
II – a coisa não puder ser apresentada em juízo, sem consideráveis despesas
ou graves dificuldades;
III – determinar a reconstituição dos fatos.
Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando
esclarecimentos e fazendo observações que reputem de interesse para a causa.
Art. 443. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado,
mencionando nele tanto quanto for útil ao julgamento da causa.
Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou
fotografia.

Portanto há de se distinguir o exame pericial do exame judicial.
Esse é um procedimento probatório pelo qual o próprio juiz é quem faz o exame,
seja sobre a coisa ou pessoa trazida ao juízo, ou em que ele traslada até as
pessoas, coisas ou lugares através de diligência, e o faz pela combinação
desta com outros meios de instrução, tais como: confissão, documento, testemunha
e presunção. Aquele, como já visto, é um procedimento probatório pelo qual o
exame é feito pelo perito desempenhando o encargo de auxiliar do juízo.
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2.4 Prova no exame pericial
No curso do processo como já visto, apresentam-se fatos controvertidos,
com relação ao direito pleiteado, ou seja, fatos afirmados pelo autor na ação
e impugnados pelo réu, os quais pressupõem a existência de questões e
aspectos técnicos que o conhecimento comum ou jurídico não pode elucidar.
Lopes, J.B (1999), esclarece que a demonstração dos fatos, de um
modo geral, faz-se por documentos ou depoimentos, e que às vezes a prova
documental e a oral se mostram insuficientes para o perfeito esclarecimento
das alegações das partes, tal como quando a apuração dos fatos envolve
percepção, que exige qualidades sensoriais, comuns ao perito12.
Sendo assim, quando for provado, o fato depender de conhecimento
técnico ou científico, o juiz será assistido por perito segundo as seguintes
disposições do CPC:
Art. 145. Quando a prova de fato depender de conhecimento técnico ou
científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.
§ 1 o Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário,
devidamente inscritos no órgão de classe competente, respeitando o
disposto no Cap. VI seção VII, deste Código;
§ 2 o Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que
deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiverem
inscritos;
§ 3 o Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que
preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos
será de livre escolha do juiz.
Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega
do laudo.
§ 1 o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da
intimação do despacho de nomeação do perito;
I – Indicar o assistente técnico;
II – apresentar quesitos;
§ 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas
na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de
instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente
examinado ou avaliado.
______________________________
12

Douto, instruído, versado, sabedor, experimentado, prático, bem como aquele que se especializou
em determinado ramo de atividade ou assunto, ou ainda, que tem experiência ou habilidade
em determinada atividade.
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Pode então a prova pericial ser conceituada como aqueles meios
de prova produzidos mediante a intervenção de profissionais qualificados ou
pessoas experientes (caso não houver profissionais de nível universitário),
encarregadas expressamente de certificar-se dos fatos para dar conhecimento
deles ao juiz. Será ela o resultado de um exame pericial ou mais simplesmente
de uma perícia.
Quatro, são as espécies de perícias, conforme Lopes, J.B. (1999),
que se produzem mediante o concurso de perito, a saber:
Exame é a espécie de perícia que recai sobre coisas ou pessoas com a
finalidade de verificação de fatos ou circunstâncias de interesse da causa.
Vistoria é a inspeção realizada sobre imóveis para constatação de
circunstâncias relevantes para o desate da causa.
Avaliação é a fixação ou estimação do valor de mercado de coisas móveis
ou imóveis, direitos e obrigações em processos de execução (avaliação
dos bens penhorados) em inventários.
Arbitramento é a estimação do valor de coisas ou direitos, confiada a
técnico ou pessoa especializada quando não for possível sua avaliação com
base em dados objetivos do mercado .

Contudo, a Resolução no 345 (CONFEA, 1990), citada por Maia Neto F.
(1993), que dispõe sobre o exercício por profissional de nível superior das
atividades de Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia, assim define:
Vistoria é constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e
descrição minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação
das causas que os motivaram.
Arbitramento é a atividade que envolve a tomada de decisão ou posição
entre alternativas tecnicamente controversas ou que decorrem de aspectos
subjetivos.
Avaliação é a atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo
ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento.
Perícia é a atividade que envolve a apuração das causas que motivaram
determinado evento ou da asserção de direitos.
Laudo 13 é a peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o que
observou e dá as suas conclusões ou avalia o valor de coisas ou direitos
fundamentadamente.

______________________________
13
A palavra laudo vem do latim laudare, significando: pronunciar, manifestar o entendimento de uma
matéria submetida à apreciação de um especialista
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Conforme Maia Neto F. (1993), foi publicado no Diário Oficial da União
em julho de 1990, em função de algumas dúvidas sobre se a realização de
vistorias, perícias, avaliações e arbitramento relativos bens móveis e imóveis,
seria exclusiva à atividade privativa dos profissionais registrados nos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA’s), a Resolução no 345,
do CONFEA, que dentre outras determinações, ressaltou:
Art. 2o. Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em

suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos,
dos Geólogos e dos Metereologistas, as vistorias, perícias, avaliações
e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes
e pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade
pública, recursos naturais e bens e direitos, de qualquer forma, para sua
existência ou utilização sejam atribuições destas profissões.
Art. 3 o . Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações e demais
procedimentos indicados no art. 2 quando efetivados por pessoas físicas ou
jurídicas não registradas nos CREA’s.

A perícia então, segundo Santos (1970), é sempre realizada sob
direção e autoridade do juiz (CPC, art. 130), o qual defere ou indefere a prova
pericial requerida pelas partes, ou a determina por sua própria iniciativa.
A fase de realização da perícia abrange vários atos do juiz tais como a
nomeação do perito, fixação do prazo de término, delimitação do seu objetivo
(objeto da perícia) e discussão do laudo pericial.
O objeto da perícia, sobre que versa a lide, deve ser claramente
definido, devendo ser indicados com muita clareza aos peritos os assuntos
sobre os quais terão que investigar, recair suas observações e emitir seus
pareceres; enfim, as questões que terão de apreciar e resolver, assentados
nos quesitos 14 formulados pelo autor e réu (art. 421 do CPC).
Ressalta ainda Maia Neto F. (1993) que poderão ser formulados
outros quesitos, denominados “suplementares”, caso os inicialmente elaborados
sejam insuficientes pelo pouco aprofundamento nos fatos apurados pelo perito
ou pelo surgimento de novos elementos no curso da diligência. Da juntada desses
quesitos aos autos dará o escrivão ciência à parte contrária (art. 425 do CPC).
______________________________
14

Perguntas escritas e articuladas formuladas pelos patronos das partes (advogados), pelo juiz, ou
pelo promotor da justiça ao perito e aos assistentes técnicos, relativas aos fatos periciados, no sentido
de elucidá-los, encaminhar as dúvidas levantadas no processo visando os pontos a serem
esclarecidos no laudo.
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2.5 O perito e suas funções
Segundo alguns dicionaristas, o sentido amplo e usual da palavra
perito corresponde a douto, autoridade em determinado assunto, instruído,
versado, sabedor, experimentado, prático, bem como aquele que se especializou
em determinado ramo de atividade ou assunto, ou ainda, que tem experiência
ou habilidade em determinada atividade.
No sentido jurídico e conforme descrito no artigo 13915 do CPC,
significa a pessoa que funciona no processo como auxiliar do juízo por
determinação do juiz ou mesmo quando do requerimento das partes, com o
intuito de verificar os fatos discutidos na causa. Tais fatos. os quais reclamem
conhecimentos especiais de quem os observa ou os aprecia, fornecendo
elementos de prova relativamente dos mesmos. Para tanto deverá ser pessoa,
douta, versada ou entendida na ciência de que depender a perícia, e na arte
de ofício.
O perito exerce sua atividade no sentido de satisfazer as finalidades
da perícia, verificando dentre os fatos controvertidos aqueles relativos à matéria
em que é versado ou prático. Verificação esta, conforme Santos (1971), consiste
no exame de pessoas, coisas ou lugares, para a simples percepção de fatos,
a fim de fornecer ao juiz elementos de prova quanto à existência ou inexistência
destes, apurando sua causas e conseqüências.
A função judicial do perito decorre da sua competência técnica,
e do conhecimento intencional dos fatos. A prova pericial é uma restauração
dos fatos, interpretação, conclusão ou uma série de conclusões a respeito
deles, quer pela inspeção dos respectivos vestígios, quer pelos elementos
que constar dos autos a tal respeito. Certos que sejam os fatos a missão do
perito, como já dito por Santos (1971), será a de compreender os fatos,
distinguí-los e caracterizá-los, formulando, justificadamente, seu parecer e
conclusões circunstanciados em laudo.

______________________________
15

ArtIgo 139 do CPC: São auxiliares do juízo, além de outros, cujas atribuições são determinadas
pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o
administrador e o intérprete.
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A perícia é meio de prova, conforme afirma Santos (1970). Para
tanto o laudo pericial, nada mais faz do que transmitir elementos para a
formação da convicção judicial relativamente aos fatos controvertidos e, por
isso mesmo, contém material probatório sujeito à crítica e apreciação do juiz,
não possuindo força para obrigá-lo, no entanto, a aceitar como indiscutíveis
os fatos nele relatados ou como verdades as suas conclusões.
No entanto, o laudo deve ser fiel na exposição das operações e
ocorrências da diligência, bem como ter suas conclusões na matéria submetida
a exame, de forma escrita e fundamentada, com respostas aos quesitos formulados
pelas partes. Quanto mais perfeita for a perícia ao proferir um parecer relativo
aos fatos sujeitos ao exame, mais acatável será o laudo pericial, pelo juízo e
litigantes.
A estrutura do laudo consiste na apresentação, concisa em seu exórdio,
do histórico dos fatos que deram causa à litigância, os quais devem ser exarados
dos autos, a fim de se evitar reproduções literais. Como já estudado, os fatos
alegados pelo autor e réu no processo judicial são objeto do exame pericial, e
devem ser verificados no curso da perícia, mas só e tão somente aqueles
relativos à matéria em que é versado ou prático.
O conteúdo do laudo deve se restringir ao objeto da perícia, às
informações colhidas das vistorias, exames de documentos, plantas, croquis,
fotografias, normas técnicas, etc. Quando questionado pelos litigantes, não deve
ultrapassar os limites de sua abrangência; deve vir escrito em linguagem simples
e direta, utilizando vocabulário preciso e adequado aos seus leitores. Quando
da utilização e emprego de expressões estritamente técnicas, estas devem
vir acompanhadas de explicações que aprofundem a compreensão do leitor.
Resta esclarecer, conforme Pontes, A.C.M. (2002), que “o laudo terá
sua credibilidade em decorrência da justificativa das respostas e não das opiniões
subjetivas do perito”, bem como, na opinião do autor, vir consubstanciado em
fundamentos técnicos que demonstrem, quando o objeto da perícia assim
exigir, os fatores de causa, efeito e origem dos problemas indagados.
Conhecidos os fatos, a função do perito é a de expor ao juiz suas
fundadas, e não subjetivas, conclusões acerca da matéria submetida ao exame
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pericial com respostas às questões dos litigantes, não cabendo a este, legislar
sobre a matéria em litígio nem atribuir responsabilidades às partes, como
erroneamente se tem visto.
Cabe ainda esclarecer, conforme disposto no artigo 147 do CPC,
que o perito no desempenho das funções impostas pelo Estado, é suscetível a
sanções legais caso venha por dolo ou por culpa prestar informações inverídicas no
laudo, devendo responder pelos prejuízos que causar às partes, ficando inabilitado
por dois anos de funcionar em outras perícias.
Para que uma pessoa, por si, possa exercer a função pericial, há
que se saber quais as condições exigidas pela lei, ou seja, quais as aptidões
reclamadas pela lei.
Segundo o velho direito francês, explica Santos (1970), os peritos
pertenciam às corporações encarregadas de realizar perícias, ou seja, tinham
o título oficial de perito. Ao contrário, na antiga Roma, todos os cidadãos
eram capazes de serem peritos. Porém, era vedado em ambos, o exercício do
encargo de perito em causa que uma das partes tivesse o mesmo ramo de
atividade deste.
Além de habilitação legal, ou seja, serem os peritos escolhidos entre
profissionais de nível universitário e inscritos no órgão de classe competente,
estes profissionais devem ainda possuir habilitação profissional, o que é entendido
aqui por vivência e experiência na realização de perícias judiciais, aprimoramento
através de cursos de qualificação e especialização, e ainda participação em
simpósios e congressos atinentes à arte de ofício.
Apesar de sua qualificação ou especialização não ser requisito para
o exercício legal da profissão, conforme artigo 7 o da Lei Federal no 5.194/66,
que regulamenta o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
Agrônomo, atualmente os peritos em atendimento ao Provimento do Conselho
Superior da Magistratura n o 755/2001, estes especialistas devem apresentar
currículo com documentos que comprovem sua capacitação técnica na matéria
a qual é versado, comprovando suas atribuições e aptidões profissionais por meio
de diplomas e certidões de cursos de especialização, qualificação e extensão
profissional, bem como juntar Certidões de Distribuição Cíveis e Criminais.
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O perito é pessoa física, do que se conclui da doutrina anteriormente
citada, que a pessoa jurídica, não pode exercer esse mister, bem como que a
lei confere ao juiz a livre escolha do perito (artigo 145, CPC), nas localidades
onde não houver profissionais de nível universitário, bem como com especialidade
na matéria sobre que deverão opinar.
Tratando-se de perícia complexa, abrangendo mais de uma área de
conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte
indicar mais de um assistente técnico, conforme delineado no artigo 431-b,
do CPC.
Podem as partes, conforme disposição abaixo do CPC, procederem,
através de seus patronos (advogados), à recusa do perito nomeado pelo Juízo,
sempre que for caracterizada a incompatibilidade do mesmo para com o exercício
da função pericial.
Art. 138. Aplicam-se também os motivos de impedimento e de suspeição:
I – ao Órgão do Ministério Público...;
II – ao serventuário...;
III – ao perito;
IV – ao intérprete.
§ 1o – A parte interessada deverá argüir o impedimento ou a suspeição, em
petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em
que lhe couber falar nos autos; o juiz mandará processar o incidente em
separado e sem suspensão da causa, ouvindo o argüido no prazo de cinco
(5) dias, facultando a prova quando necessária e julgando o pedido.
§ 2o – Nos tribunais caberá ao relator processar e julgar o incidente.

Seriam quatro as hipóteses em que ocorre incompatibilidade com a
função pericial conforme aponta Santos (1971), sendo que o perito diante de
qualquer destas hipóteses ou por motivo legítimo, pode escusar-se do encargo
a fim de evitar suspeição, conforme disposições do artigo 146 do CPC.
a) motivos de ordem técnica – quando não dispuserem os peritos dos
conhecimentos técnicos reclamados pela especialidade da matéria sujeita a exame,
bem como os analfabetos;
b) motivos de ordem sensorial – quando não forem os peritos providos de
órgãos sensoriais perfeitos, quais sejam, visão, audição, olfato, gosto e tato,
sem os quais impossível lhe é proceder ao exame pericial, bem como aqueles
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que não possam perceber, passiva e imparcialmente, as impressões materiais
das coisas que lhe forem submetidas a exame.
c) motivos de ordem psíquica – quando os sentimentos dos peritos
os permitem comprometer o objetivo da perícia, ou seja, a busca da verdade.
Tais sentimentos seriam: amor e ódio, interesse, e amor próprio. Vinculadas
ao amor e ódio, estariam: o parentesco, a amizade e a inimizade. Quando ainda
o perito ou qualquer de seus parentes, consangüíneos ou afins até ao terceiro
grau, for o sujeito da relação processual, ou quando por suas relações com as
partes, com estas se identifique, ou tenha interesse em comum, bem como
quando este tenha feito a obra sujeita a exame.
d) motivos de ordem processual – se o próprio juiz da causa pudesse
servir de perito, cujo parecer proferido nessa qualidade consistiria em legítimo
prejulgamento, ou quando as pessoas residem fora do território sob jurisdição
do juiz da causa, ou aqueles declarados inabilitados para funcionar em outras
perícias por pena disciplinar. Entretanto, se o perito residente fora do território
sob jurisdição do juiz da causa responsabilizar-se pelo cumprimento da função
pericial, a incompatibilidade desaparece.
Dispõe ainda a lei, conforme artigo 422 (CPC, 1973) que o perito
cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente
de termo de compromisso, bem como que os assistentes técnicos são de
confiança das partes, não sujeitos a impedimento ou suspeição.
Quanto ao início da perícia, o perito em atendimento à disposição
do artigo 431-A do CPC, peticionará ao juiz dando ciência às partes da data
e local das diligências.
Apesar de constar no ordenamento pátrio (CPC, 1973, art. 424)
que o perito que deixar de cumprir o encargo, bem como não apresentar o
laudo dentro do prazo que lhe foi assinado, ficará sujeito à multa fixada com
base no valor da causa e no possível prejuízo decorrente do atraso no processo,
o juiz, sob motivo justificado, conceder-lhe-á por uma vez, prorrogação segundo
o seu prudente arbítrio (CPC, 1973, art. 432).
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Por fim conforme dispositivo do CPC (art. 33) a remuneração do
perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor quando
requerido por ambas as partes ou determinação de ofício pelo Juiz.

2.6 As funções dos assistentes técnicos
Tendo o Código de Processo Civil de 1973, abolido o sistema de
tríplice perícia, apenas o profissional de confiança do juiz e por este nomeado
tem o status de perito. Os assistentes técnicos são de indicação facultativa e
de livre escolha das partes (art. 421 do CPC).
Como já mencionado por Santos (1970), o perito é o sujeito ativo
da perícia, é ele o consultor técnico do juiz. Os assistentes têm a função de
consultores e assessores das partes, os quais não são sujeitos a impedimento
e suspeição (art. 422 do CPC), bem como, apesar das roupagens novas que
costumam dar-lhe, não perdem a fisionomia de peritos, cabendo-lhes examinar
e analisar a matéria submetida à perícia, mas sem com isto deturpar a verdade
ou afastar-se dos preceitos da ética profissional.
Diz Brandimiller (1996) que:
Ao perito incumbe a responsabilidade de realizar as diligências que
entenda necessárias para a elucidação da matéria que lhe foi submetida,
e de apresentar seu parecer pericial através de laudo técnico, no prazo
fixado pelo juízo. Sobre ele recai também a direção e condução das
diligências periciais e as decisões sobre as mesmas.

Ao assistente técnico cabe o papel, inicialmente, de colaborar com
o advogado da parte que o contratou, na formulação dos quesitos de ordem
técnica, em especial os suplementares no curso da perícia, bem como acompanhar
e fiscalizar as diligências do perito, colaborando com ele, fornecendo auxílio
material ou intelectual, reforçando ou impugnando seu laudo através de parecer
pericial, o qual poderá vir como laudo parcialmente concordante ou discordante.
O Código de Processo Civil faculta ao perito e ao assistente técnico a
utilização de todos os meios de investigação necessários para a produção da
prova resultante da perícia (art. 429, CPC), tais como: ouvir testemunhas,
solicitar documentos que estejam em poder de parte, bem como instruir o laudo
com plantas, desenhos, fotografias, etc.
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Conforme já visto, os assistentes técnicos podem convergir com o
perito judicial e apresentar, por meio de subscrição, laudo unânime; caso em
contrário, poderão oferecer seus pareceres divergentes no prazo comum de 10
(dez) dias depois de intimadas as partes, ou seja da publicação no Diário
Oficial da União, para falarem sobre o laudo oficial (art. 433 do CPC).
Entretanto, já houve casos em que os patronos (advogados) das
partes requerem ao juiz a dilação do prazo acima em virtude deste ser ínfimo
para o exame, estudo e emissão do laudo dos assistentes técnicos; no sentido
de elucidar seu parecer contraditório o discordante deverá ser provido de
fundamentação técnica, evitando críticas à pessoa do perito oficial.
A estrutura do laudo dos assistentes técnicos consiste na apresentação
concisa em seu preâmbulo, caso não tenha sido objeto do laudo do perito oficial,
do histórico dos fatos que deram causa à litigância, como já visto, os quais devem
ser verificados no curso da perícia e equiparados com acuidade aos do perito
oficial, e se divergências houver, deverão ser apresentadas todas as razões de
discordância devidamente fundamentadas.
Para celeridade processual, os assistentes técnicos devem se restringir
a responder somente os quesitos dos quais sua opinião diverge do perito oficial.
Podem ainda no laudo, requerer ao juízo esclarecimentos às respostas
dadas pelo perito oficial (art. 435 do CPC), formulando quesitos elucidativos
voltados unicamente para o laudo deste e sendo vedadas as indagações sobre
matéria não suscitadas anteriormente.
Por outro lado, bem como esclarece Fiker (1989), caso o assistente
não encontre razão para discordar do laudo oficial, este juntará ao parecer
os motivos de sua concordância, revelando assim, a conferência de todos os
pontos explicitamente ao juízo.
Por fim conforme dispositivo do CPC (art. 33) a remuneração do
assistente técnico deve ser adiantada como despesas do processo pela parte
que o indicou, sendo reembolsada a final, quando parte vencedora (art. 20 § 2o),
sob condenação por sentença da parte vencida.
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2.7 A apreciação da prova pericial
No que tange à apreciação das provas e dos exames periciais, bem
como da apresentação pelo perito do laudo pericial, rege o direito pátrio vigente
conforme art. 436 (CPC, 1973), que o juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo então formar a sua convicção com outros elementos.
Ocorrem casos da determinação de nova perícia, a pedido das
partes, tendo em vista os laudos não esclarecerem de forma insofismável a
matéria sujeita a verificação na perícia, ou ainda por iniciativa própria do juiz,
por falta de elementos de prova para sua convicção (CPC, 1973, art. 437).
No entanto, a segunda perícia, a qual ocorre pelas disposições
estabelecidas pelo direito pátrio para a primeira, não a substitui, e teria como
finalidade precípua o esclarecimento dos fatos ainda controversos, ou parte
da matéria ainda não verificada. Tais fatos seriam submetidos à apreciação de
outro perito a ser nomeado pelo juízo, cabendo às partes conservarem seus
assistentes ou indicarem substitutos.

2.8 Finalidade e matéria objeto da prova pericial
Conforme o tipo da ação judicial, varia a finalidade e a matéria objeto
da prova pericial, requerendo competências técnicas e metodologias de apuração
diferenciadas.
Nessa acepção e com vistas à produção de prova pericial de vícios
e defeitos construtivos, as perícias judiciais decorrem normalmente de dois
tipos de ação quanto à providência jurisdicional: a ação preventiva ou cautelar
e a ação de conhecimento condenatória.
Entende-se por ação de conhecimento segundo Santos (1971), aquela
que tende obter uma decisão jurisdicional a partir do entendimento pelo juiz
do conflito de interesses entre as partes, seja através da pretensão do autor,
bem como da resistência imposta pelo réu, a fim de que possa proferir uma
sentença pela qual extrai-se da lei a regra concreta aplicável à espécie.
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É condenatória pois visa uma sentença de condenação do réu, tal
como é a de pagar, dar, fazer ou não fazer, ou de reparação de dano. Tais
ações tendem a uma decisão que, além da declaração quanto à existência da
relação jurídica controvertida, contêm a aplicação ao réu de uma sanção, que
incorre pela desobediência ao imperativo legal regulador da espécie posta em
juízo.
Como exemplo, o autor é um condomínio e o réu a incorporadora
a qual fora a responsável pela construção do edifício. Aquele propõe ação de
indenização por falhas dessa construção, pedindo a incorporadora seja condenada,
por sentença, a ressarcir-lhe dos danos materiais em decorrência das mesmas,
ou seja, que a sentença a ser proferida pelo juiz aplique à incorporadora a
sanção contida na lei que regule a composição dos conflitos dessa natureza.
Neste tipo de ação de caráter condenatório, com vistas ao disposto no
CPC (art. 70), caberia a denunciação das empresas solidárias à construção,
no conflito (lide), como por exemplo a empresa que forneceu os produtos e
executou os serviços desta natureza, caso venham a ser verificados danos
decorrentes de deficiência da impermeabilização.
Por ação preventiva ou cautelar, é entendido a que visa resguardar
interesses das partes em perigo pela demora da providência jurisdicional de
conhecimento ou de execução tardia. Visa providências jurisdicionais urgentes
e provisórias, assecuratórias dos efeitos próprios da sentença a ser proferida
na ação de conhecimento ou do ato a ser reclamado na ação de execução.
Por ser uma providência provisória, é uma ação que não reclama
aprofundado exame quanto ao direito em que se controvertem as partes,
encontrando-se disciplinada no CPC, nos artigos 846 a 851. Uma, entre outras
existentes, é a vistoria ad perpetuam rei memoriam.
Como exemplo, o autor é um condomínio e o réu a incorporadora a
responsável pela construção do edifício. Aquele lhe propõe ação de produção
antecipada de provas para caracterização dos danos decorrentes de falhas da
construção, bem como sua extensão, tendo em vista a necessidade de reparos
imediatos em caráter de urgência, sendo porquanto necessário o resguardo
das provas. Há de ser esclarecido que nesse procedimento o juiz homologará
a prova não proferindo sentença condenatória.
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A produção antecipada de prova pode consistir no exame pericial, nos
termos do artigo 846, sendo necessária justificativa e menção dos fatos sobre os

quais há de recair a prova de sua realização, por exemplo, um fundado receio
de que venha tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos
na pendência da ação.
Segundo decisões jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), não cabe denunciação da lide em ações dessa natureza. Entretanto é
admissível a intervenção de terceiros, por exemplo, a empresa que executou o
subsistema construtivo “impermeabilização”, na forma de assistência provocada,
a qual deverá ser cientificada da realização da produção de provas em juízo.
Tal procedimento visa a garantia da efetividade do princípio do contraditório,
bem como a seguridade da eficácia das provas produzidas perante aquele terceiro,
o qual poderá ser denunciado na lide, posteriormente, no processo de conhecimento.
Por conseguinte, objetivando a produção de provas periciais acerca
de falhas construtivas, o tipo da ação quanto à providência jurisdicional definirá
a extensão e o alcance do exame pericial.
Nas ações preventivas, tendo em vista rara intervenção de terceiros
na forma de assistência provocada, o perito e assistentes técnicos deverão
redobrar seus cuidados quanto à abrangência das investigações (exame de
parte x exame do todo), em perícias acerca de falhas construtivas, diante da
necessidade de maior aprofundamento dos estudos dos fatores de causa e
efeito. Além da observação de equívocos na determinação da origem das falhas,
as investigações permitem também identificar, para fins judiciais e denunciação à
lide, do responsável pela a falha.
Como se verá adiante, a origem da falha construtiva poderá vir a ser
atribuída no exame pericial às seguintes anomalias16: a) anomalia de concepção
(falha de projeto ou omissão deste);b) anomalia de execução (falha de
mão-de-obra, omissão da fiscalização, produto defeituoso, etc); c) anomalia
acidental (falha decorrente de fenômenos da natureza, etc); d) anomalia adquirida
(falha provocada por terceiro ou por mau uso, etc); e) anomalias de informação
(falhas por omissão de informação em manuais técnicos ou de manutenção, etc).
______________________________

Q uaisquer desvios ou irregularidades de formação geral, desvios das regras gerais da
construção ou do tipo geral de formação. Na língua grega, esta palavra é composta de
anomalos que significa irregularidade; e o sufixo ia.

16
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2.9 Fluxo de atuação do perito e dos assistentes técnicos, no processo
civil numa dada ação de procedimento comum ordinário
A partir das regras processuais delineadas no CPC, será apresentado,
a termos de aplicação prática para os profissionais que se iniciam no trabalho
pericial, um fluxograma representativo das fases do processo civil (figura 1 a
4), no procedimento comum ordinário, regido pelas disposições que lhe são
próprias (CPC, 1973, art. 274), em especial as que abrangem a atuação dos peritos.
Como exemplo, para início e fluxo do processo civil, o autor da ação
judicial é um condomínio e o réu a incorporadora responsável pela construção
do edifício. O condomínio propõe ação de indenização por falhas dessa construção,
sob inteligência do art. 618 do CC, abaixo transcrito, requerendo prova pericial,
e pedindo, por sentença proferida pelo juízo, que a incorporadora seja condenada
a ressarcir-lhe dos danos materiais em decorrência das mesmas.
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante
o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho,
assim em razão dos materiais, como do solo.
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da
obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta
dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

Explica Marcondes (2003, p.33), que no entendimento sobre os
conceitos de prescrição e decadência apresentados por renomados juristas, o
prazo de 06 (seis) meses a que se refere esse artigo só caberia às ações
constitutivas ou desconstitutivas, tal como a ação de rescisão contratual, ou para
abatimento do preço (quanti minoris), e demais outras que teriam prazo especial
de exercício fixado em lei; e ainda que:
Nos caso das ações classificadas no Direito como condenatórias, seja
a de pagar, dar, fazer ou não fazer, ou ainda, de reparação de dano,
únicas que servem de meio para se obter judicialmente, com intervenção
do Estado, satisfação das pretensões não atendidas extrajudicialmente
pelos sujeitos passivos das relações jurídicas (incorporador/construtor), a
pretensão não estará sujeita ao prazo decadencial de 06 (seis) meses, e
sim prescricional. Alguns juristas entendem ser então esse prazo de
pretensão de reparação civil, de 03 (três) anos, nos termos do art. 206,
§ 3º, V, do código pátrio vigente; outros, que esse prazo seria de 10 (dez)
anos, nos termos do art. 205, deste mesmo código.
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Nas causas, exceto as determinadas no art. 275 (CPC, 1973) abaixo
transcrito, observar-se-á o procedimento ordinário.
Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:
I – nas causas cujo valor, não exceda a sessenta (60) vezes o salário
mínimo;
II – nas causas, qualquer que seja o valor:
a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;
b) de cobrança ao condomínio de quaisquer quantias devidas ao condomínio;
c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico;
d) de ressarcimento de danos causados em acidente de veículo de via
terrestre;
e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente
de veículo, ressalvados os casos de execução;
f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvando o disposto
em legislação especial;
g) nos demais casos previstos em lei;
Parágrafo único. Este procedimento não será observado nas ações
relativas ao estado e capacidade das pessoas.

Um dos requisitos, senão o único, para o fluxo de atuação do perito
de engenharia ou arquitetura no processo civil, conforme estabelecido no art. 331
do CPC, abaixo transcrito, seria a determinação do Juiz, ao sanear o processo,
de serem produzidas provas periciais, caso não obtida a conciliação das partes
na audiência preliminar, ou o direito não admitir transação, ou ainda, se as
circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção, mesmo que
a ação tenha sido instruída com um parecer técnico prévio.
Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções
precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz
designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias,
para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se
representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir :
§ 1 o – Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por
sentença.
§ 2 o – Se por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará
os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e
determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução
e julgamento, se necessário.
§ 3o – Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias
da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção, o juiz, poderá desde
logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova, nos termos do § 2o.

Ação de indenização por falhas da
construção, proposta por Condomínio contra
Incorporadora, escorada no art. 618 do CC,
requerendo a realização de todas as provas
necessárias, bem como ressarcimento dos
danos em decorrência das mesmas.

O valor da causa
excede (60)
sessenta vezes o
valor do salário
mínimo?

Observa-se o
procedimento
sumário
(art. 275 do
CPC).

Não

Sim
Observa-se o procedimento
ordinário
(art. 274 do CPC).

Autor protocola petição
inicial
(art. 282 e 283 do CPC).

A petição inicial é
indeferida e é
extinta a ação pelo
juiz ? (art. 295 do
CPC..

Sim

Apelação do Autor
com pedido de reforma
da decisão do juiz.
(art. 296 do CPC).

Não
Sim

O juiz
reforma sua
decisão?

Não

Os autos serão
imediatamente
encaminhados ao
tribunal competente
(parágrafo único art.
296 do CPC).

O Tribunal
provê o
recurso?

Sim

Sim

Não

Embargos de
declaração.para
préquestionamento
da matéria.

É extinto o
processo.

Sim

Não

Estando em termos a petição
inicial, ou reformada a decisão
pelo Juiz ou pelo STJ., o Juiz a
despachará, mandando citar o
Réu. (art. 285 do CPC)

A

Æ vai para pág. 28

Recurso
extraordinário.

O STJ.
manteve a
extinção?

Sim
Vai para o STJ

Recurso
especial.

O Juízo de
admissibilidade
deferiu?

Não

Agravo de
despacho
denegatório.

Figura 1 – Fluxograma de atuação do perito nas fases do processo civil, no procedimento comum ordinário (art. 274 CPC) – 1a parte.
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Æ vem da pág. 27

A

Contestação do
Réu (art. 297, e
300 a 303 do
CPC).

Exceção do Réu por
incompetência,
impedimento, ou suspeição
(art. 112, 134, 135, 297,
304, 305 e 312, do CPC).

Reconvenção do
Réu (art. 297,
315 a 318 do
CPC).

Incompetência
do juízo (art. 307
a 311 do CPC.).

O Juiz nomeia
curador de
ausentes.

Não

Houve
denunciação à
lide (art. 70 do
CPC)?

Sim

O Juiz aceita a
denunciação à
lide realizada
pelo Réu ?

Sim

Sim

Qualquer uma
das partes
interpõe agravo
de instrumento?

Não

Não
Réplica do
Autor.

Contestação do Réu
(art. 297, e 300 a 303
do CPC).

Contestação do
Litisdenunciado
(art. 297, e 300 a
303 do CPC).

Não

O Tribunal
provê o
recurso?

Réplica do
Réu.
Réplica do Autor (art.
327, do CPC).

Sim

Audiência preliminar
(art. 331, do CPC).

Sim

Sentença
homologatória do
acordo judicial.

Julgamento do
mérito e sentença
pelo Juiz.

Não

Houve
conciliação?

O autor agrava
da decisão do
Juiz ao
Tribunal?

Não

Não

O Juiz fixará os pontos
controvertidos, decidirá as
questões processuais pendentes e
determinará as provas a serem
produzidas, designando audiência
de instrução e julgamento (art.
331, do CPC).

O Juiz defere o pedido
do autor e determina a
Prova Pericial
(art. 420 a 439 do

Sim

B

Æ vai para pág. 29

CPC)?

Sim

Não

Tribunal provê
o recurso do
autor?

Sim

. Figura 2 – Fluxograma de atuação do perito nas fases do processo civil, no procedimento comum ordinário (art. 274 CPC) – 2a parte.
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Æ vem da pág, 28

Juiz nomeia perito, incumbindo às
partes indicar seus assistentes
técnicos e apresentar seus quesitos
em 5 (cinco) dias (art. 421 do
CPC).

B

As partes
indicam
assistente
técnico?

Sim

Não

Æ vem da pág. 30

F

O Juiz arbitra,
honorários
provisórios?

Início da 2a
Perícia.

Sim

As partes apresentam
os quesitos a serem
respondidos pelo
perito
(art. 421 do CPC).

Não

O Juiz nomeia
novo perito (art.
423 do CPC).

Sim

Sim

O Juiz indefere
quesitos
impertinentes
(art. 426 do
CPC)?

O perito se
escusa? (art.
146 e 423 do
CPC).

Não

Não
Sim

O Juiz aceita os
motivos de
recusa do
perito?

O perito
concorda com
os honorários
arbitrados?

Não

Não

As partes
recorrem do
indeferimento
do Juiz ?

Não

Sim
Sim

As partes
recorrem do
indeferimento
do Juiz?

Não

Sim

Sim

Sim

Não

As partes o recusam
por impedimento ou
suspeição? (art. 138 e
423 do CPC).

Tribunal julga
procedente o
recurso das
partes?

Não

Tribunal julga
procedente o
recurso das
partes ?

O Juiz pede
para o perito se
manifestar ?

Sim
O Juiz reconsidera os
quesitos impertinentes
das partes.

O perito estima seus
honorários e os apresenta
via petição ao Juiz, para
manifestação das partes.

Não

Sim

Não

As partes
peticionam ao Juiz
requerendo a
redução dos
honorários do
perito?

Sim
Não
O Perito reduz
seus
honorários?

O Juiz decide pelos
honorários do perito e
intima o autor que
deposite sob pena de
preclusão da perícia.

Não

Sim
O Juiz intima o autor
que deposite os
honorários do perito
sob pena de preclusão
do exame pericial
A parte que
requereu
concorda?

Não
A parte agrava da
decisão do Juiz ao
Tribunal

Tribunal da
provimento ao
agravo da parte
que requereu?

Não
– Atos do Perito no fluxo.

Sim

O Tribunal
decide
pelos
honorários
do Perito.
A parte faz o depósito
dos honorários do
perito.

Sim

O Juiz intima o perito
a iniciar a perícia
judicial.

O perito retira os autos
no cartório assinando o
Livro de Carga.

Leitura dos autos
planejamento dos
trabalhos periciais.

O perito peticiona ao
Juiz, dando ciência às
partes da data e local,
designados ao início
da perícia (art. 431 do
CPC).

C

Æ vai para pág. 72

Figura 3 – Fluxograma de atuação do perito nas fases do processo civil, no procedimento comum ordinário (art. 274 CPC).– 3a parte
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→ vem da pág. 72

D

Despacho do Juiz para
que as partes se
manifestem sobre o
laudo do perito.

O laudo do
perito é
conjunto e
unânime?

Sim

O Juiz homologa o laudo do
perito e manda as partes
apresentarem seus
memoriais para a audiência
de instrução e julgamento

Julgamento do
mérito e sentença
pelo Juiz.

Não
As partes se manifestam
apresentando os pareceres
divergentes de seus
assistentes técnicos e
quesitos elucidativos em 10
dias da data de publicação
da intimação das mesmas
(art. 432 do CPC)

O perito presta seus
esclarecimentos
respondendo os
quesitos elucidativos.

O perito presta novos
esclarecimentos
respondendo os
quesitos elucidativos.

Os
esclarecimentos
são aceitos
pelas partes?

Não

Os
esclarecimentos
são aceitos
pelas partes?

Sim

O Juiz homologa o laudo do
perito e manda as partes
apresentarem seus
memoriais para a audiência
de instrução e julgamento

Julgamento do
mérito e sentença
pelo Juiz.

Sim

Não
Uma das partes requer
segunda perícia ao juiz
(art. 438 e 439 do
CPC)

O juiz defere a
segunda
perícia?

Não

A parte que requereu
agrava da decisão do
Juiz

Sim
Sim

Tribunal acolhe
o agravo da
parte?

A parte contrária
agrava da decisão do
Juiz

Tribunal acolhe
o agravo da
parte ?

Não

Não

Sim

2- Perícia

F

→ vai para pág. 29

O Juiz homologa o laudo do
perito e manda as partes
apresentarem seus
memoriais para a audiência
de instrução e julgamento.

LEGENDA:
Julgamento do
mérito e sentença
pelo Juiz.

D – Vem do Fluxograma de
Cunho Técnico
F – Segunda Perícia

– Atos do Perito no fluxo.
Figura 4 – Fluxograma de atuação do perito nas fases do processo civil, no procedimento comum ordinário (art. 274 CPC) – parte final.
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3 A PROVA PERICIAL NO CAMPO DAS PATOLOGIAS DAS
EDIFICAÇÕES
3.1 Conceito de patologia
Patologia, de acordo com os dicionaristas, seria o ramo da Medicina
que tem por objeto o conhecimento da origem, sintomas e natureza das
doenças. Na língua grega, esta palavra é composta de pathos, que significa
doença; logos, que exprime a idéia de tratado, estudo; e ia (suf.).
De forma análoga, Patologia das Construções, pode ser entendida
como Ciência ou ramo da Engenharia que estuda os sintomas, causas,
mecanismos de ocorrência e as origens das doenças na construção civil,
bem como as medidas de prevenção e de recuperação.

3.2 Conceito de vícios e defeitos construtivos
Segundo o preceituado na norma NBR 13752 (ABNT, 1996), que trata
das perícias de engenharia na construção civil, os problemas patológicos podem
ser entendidos, de forma análoga, como vícios e defeitos construtivos.
Seriam vícios, as anomalias que afetam o desempenho de produtos
ou serviços, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando
transtornos ou prejuízos materiais ao consumidor. Podem decorrer de falha
do projeto, ou da execução, ou ainda da informação defeituosa sobre sua
utilização ou manutenção.
Tais vícios, segundo entendimento jurisdicional, podem ser divididos
em dois grupos: os aparentes e os ocultos.
Os vícios aparentes, seriam os problemas patológicos de fácil
constatação pelo consumidor, ou usuário de um prédio, dos quais não haveria
necessidade de conhecimento específico de engenharia para detectá-los,
como por exemplo, diferença na tonalidade de uma pintura ou de uma placa
cerâmica de piso ou revestimento, uma porta que não fecha, etc.
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Os ocultos seriam aqueles de difícil constatação dos quais haveria
necessidade de conhecimento específico de engenharia para detectá-los,
ou àqueles inexistentes no ato da entrega de um imóvel, por exemplo,
tubulações hidráulicas de ferro galvanizado instaladas no interior de paredes, ao
invés de tubulações de cobre, fissuras em paredes externas ou internas,
recalques de fundação, etc.
Dentre os vícios ocultos ainda se sobressaem os do tipo redibitórios,
aqueles que diminuem o valor da coisa ou a tornam imprópria ao uso que se
destina, e que, se fossem do conhecimento prévio do comprador, ensejariam
na rejeição da coisa ou no pedido de abatimento do preço pago por esta.
Especificadamente aqueles regidos pelos artigos 441 a 446, da Seção V, do
título V – Dos contratos em geral, do livro 1 – Do direito das Obrigações, do
CC, abaixo transcritos.
Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser
enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a
que se destina, ou lhe diminuam o valor.
Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.
Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o
adquirente reclamar abatimento de preço.
Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá
o que recebeu com perdas e danos: se não o conhecia, tão-somente
restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.
Art. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça
em poder do alienário, se perecer por vício oculto, já existe ao tempo da
tradição.
Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento
do preço ao prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se
for imóvel, contado da entrega efetiva; se estava na posse, o prazo contase da alienação, reduzido à metade.
§ 1o – Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde,
o prazo contar-se-á do momento em que dele se tiver ciência, até o prazo
máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis, e de um
ano, para os imóveis,
§ 2 o – tratando-se de venda de animais...
Art. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de
cláusula de garantia; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao
alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de
decadência.
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Seriam “defeitos” as anomalias causadoras de danos efetivos ou
representar ameaça potencial de dano à saúde ou segurança do consumidor,
decorrentes de falhas do projeto, de execução de um projeto ou serviço, ou
ainda da informação incorreta e inadequada de sua utilização ou manutenção.
Dano é a ofensa ou diminuição do patrimônio moral ou material de
alguém, resultante de delito extracontratual ou decorrente de instituição de
servidão. De acordo com Springer (2001, p.33), dano pode ser entendido como
o prejuízo material em conseqüência dos vícios e defeitos do produto ou serviço.
Conforme pôde ser entendido de Lichtenstein (1985), a edificação
é um produto fabricado para atender determinado mercado consumidor. Como
qualquer produto colocado no mercado deve satisfazer a quem é destinado,
bem como à coletividade dentro da qual essa obra de engenharia se insere.
Dentre os direitos básicos do consumidor, conforme previsto em lei,
para proteção da vida, saúde e segurança deste contra os riscos provocados
por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos
ou nocivos, cabe ao fabricante, em qualquer hipótese, prestar informações
adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços, especificação
correta de quantidade, características, composição e qualidade, bem como os
riscos que apresentam, através de impressos apropriados, os quais devem
acompanhar os mesmos.
Para as edificações, tal como é o manual técnico para os produtos e
equipamentos, um documento de mesma finalidade que deverá acompanhar o
termo de garantia, ou equivalente, após o término das obras de construção e
entrega, conforme disposto no artigo 50 do CDC. De acordo com a norma
técnica brasileira NBR 14037 (ABNT, 1998) Manual de operação, uso e
manutenção das edificações – Conteúdo e recomendações para elaboração
e apresentação, tal documento deve apresentar em linguagem simples, direta e de
forma didática, dentre outras informações, as de procedimento para a manutenção
da edificação.
O termo de garantia, segundo a lei, deve ser padronizado e esclarecer
de maneira adequada, em que a mesma consiste, bem como a forma, o prazo e o
lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, sendo que a
garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.
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Reza o artigo 618 (CC, 2002), como visto, que o prazo de garantia
é de 05 (cinco) anos. Entretanto conforme Springer (2000, p.40), todos que
participaram da construção, seja o agente financiador, incorporador, construtor,
etc, podem ser judicialmente acionados após este qüinqüênio, desde que apurado,
mediante produção antecipada de provas, que agiram com imperícia (eu não
sabia...), ou negligência (eu sabia, mas esqueci de fazer...), ou imprudência
(eu sabia, e assim mesmo não o fiz...).
Dispõe ainda a lei do consumidor (CDC, 1990) que o construtor,
dentre outros fabricantes ou fornecedores de serviço, responde independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos decorrentes de projeto, construção, montagem, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos,
informações estas que deverão constar do manual acima comentado.
O produto, segundo esta lei, é considerado defeituoso quando não
oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração
circunstâncias relevantes, tais como sua apresentação, o uso e os riscos que
razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi colocado em circulação;
sendo que o construtor não será responsabilizado quando provar: que não colocou
o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o
defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Quanto ao serviço, o mesmo é considerado como defeituoso quando
não fornece a segurança esperada, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos
que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido; sendo
que o prestador de serviços não será responsabilizado quando provar que,
tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que a culpa é exclusiva do
consumidor, ou ainda, de terceiros.

3.3 Os problemas patológicos e sua correlação com os vícios e
defeitos construtivos
Segundo Helene (1988), os problemas patológicos denominados em
linguagem jurídica de vícios e defeitos construtivos, normalmente apresentam
manifestação externa característica (manchas de umidade, trinca, corrosão,
etc), a partir das quais se pode deduzir qual a natureza, a origem e os mecanismos
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dos fenômenos envolvidos, assim como se pode estimar suas prováveis
conseqüências.
Para Lichtenstein (1985), os edifícios podem ter um comportamento
insatisfatório devido a um vastíssimo elenco de causas, que podem provocar
conseqüências das mais diversas, o que leva à necessidade da delimitação
de todo um campo da engenharia para o seu estudo, tal como é a patologia das
construções.
Conforme ainda observa Helene (1988), todo vício ou defeito de
construção ocorre a partir de um processo construtivo, o qual divide-se em cinco
grandes etapas: planejamento, projeto, fabricação, execução propriamente
dita, e uso.
Portanto, o diagnóstico adequado do vício ou defeito construtivo
deve indicar em que etapa do processo teve origem, quais os agentes causadores,
e suas conseqüências no comportamento geral da edificação, quais sejam: as
que afetam as condições de segurança da estrutura, e as afetam as condições
de serviço e funcionamento da construção.
Nessa acepção a identificação da origem do problema na produção de
prova pericial no campo das patologias das construções, permite identificar, para
fins judiciais, o responsável pela falha, o que torna imprescindível nos laudos
periciais a descrição e classificação das anomalias que deram origem ao vício
ou defeito construtivo, quais sejam:
a) Anomalia congênita ou de concepção - é a irregularidade que dá
origem ao vício ou defeito de construção devido à falhas de projeto (elas nascem na
prancheta, ou seja, quando da idealização ou planejamento da edificação, bem
como antes de sua produção ou execução), a qual normalmente decorre da não
observação de normas prescritivas, legislação edilícia, bem como da omissão de
projeto ou de informações gráficas que deveriam constar no mesmo para correta
execução de um sistema construtivo ou de uma das partes da edificação.
b) Anomalia executiva e ou de fabricação - é a irregularidade que dá
origem ao vício ou defeito de construção devido à falhas de execução (nascem na
obra), a qual decorre da não observação das determinações técnicas de projeto.
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Quando anomalia de fabricação, decorre de métodos inadequadamente empregados
na produção, resultando normalmente, num produto com desempenho inferior
recomendado nas normas brasileiras ou internacionais.
c) Anomalia acidental – é a irregularidade que dá origem ao vício ou
defeito de construção devido á falhas provocadas por fenômenos da natureza, desde
que não previstos em projeto, tais como tufões terremotos, maremotos, inundações,
incêndios não intencionalmente provocados, etc.
d) Anomalia adquirida – é a irregularidade que dá origem ao vício ou
defeito de construção devido à falhas provocadas por ação de terceiros, ataques
por agentes agressivos, desde que não previstos no projeto, mau uso ou ausência
de manutenção, desde que prevista no manual de operação, uso e manutenção
predial, ou manual técnico do produto. Normalmente aparecem na fase de
utilização da construção, ou fruição do produto.
e) Anomalia de informação – é a irregularidade que dá origem ao vício
ou defeito de construção devido á falhas provocadas por omissão, insuficiência
ou inadequação de instruções sobre a operação, uso, e manutenção do produto.
Normalmente aparecem na fase de utilização da construção, ou fruição do produto.

3.4 Correlação entre vícios e defeitos construtivos e o desempenho
das edificações
As exigências do usuário em relação ao comportamento em uso de
uma edificação, além da saúde e segurança, consideradas absolutas pelos
códigos legais brasileiros, foram assim definidas na norma 6241 (ISO, 1984)
Normas de Desempenho na construção:
1 – Exigências de segurança estrutural:
Estabilidade e resistências mecânicas.
2 – Exigências de segurança ao fogo:
Limitações do risco de início e propagação de um incêndio, segurança dos
usuários.
3 – Exigências de segurança à utilização:
Segurança dos usuários e segurança a intrusões.
4 – Exigências de estanqueidade:
Estanqueidade aos gases, aos líquidos e aos sólidos.
5 – Exigências de conforto higrotérmico.
Temperatura e umidade do ar e paredes.
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6 – Exigências atmosféricas
Pureza do ar e limitação de odores.
7 – Exigências de conforto visual:
Aclaramento, aspectos dos espaços e das paredes, vista para o exterior.
8 – Exigências de conforto acústico:
Isolação acústica e níveis de ruído.
9 – Exigências de conforto tátil:
Eletricidade estática, rugosidade, umidade, temperatura da superfície.
10 – Exigências de conforto antropodinâmico:
Acelerações, vibrações e esforços de manobras.
11 – Exigências de higiene:
Cuidados corporais, abastecimento de água, eliminações de matérias
usadas.
12 – Exigências de adaptação à utilização:
Número, dimensões, geometria e relações de espaço e de equipamentos
necessários.
13 – Exigências de durabilidade:
Conservação do desempenho ao longo do tempo.
14 – Exigências de economia:
Custo inicial e custos de manutenção e reposição durante o uso.

Souza (1993) define “exigências do usuário” em relação à edificação,
como sendo o conjunto de necessidades a serem satisfeitas pelo edifício, a fim
de que este cumpra sua função.
Lichtenstein (1985), afirma que definidas as exigências dos usuários
e da coletividade, deve-se a seguir traduzir estas exigências em requisitos
de desempenho que o edifício ou sua parte deve satisfazer, entendendo-se
por estes, conforme esclarece Projeto CE 02.136.01.001 (ABNT, 2002) Desempenho de Edifícios Habitacionais de até 5 pavimentos – Parte 1: Requisitos
gerais - “condições qualitativas que devem ser cumpridas pela habitação, a fim
de que sejam satisfeitas as exigências do usuário durante a vida útil de projeto17”.
Declara ainda Lichtenstein (1985), que:
Todo problema patológico está associado a uma queda de desempenho,
seja em termos globais, seja em termos de suas partes, e que o conceito
de desempenho é utilizado no meio técnico no sentido de avaliar o
comportamento potencial dos materiais, componentes, elementos e
subsistemas dos edifícios.
______________________________ .
17

Período estimado de tempo em que o componente, elemento, instalação ou sistema construtivo
atende todos os critérios previstos numa determinada norma de desempenho, bem como a partir
do nível de desempenho informado pelo fornecedor, devendo para tanto ser cumprido o programa
de manutenção informado por ele.
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Para ele, antes da execução da obra, através de determinados
métodos de avaliações, deve-se procurar reproduzir em laboratório as condições
de exposição a que ficará submetido o edifício e serem verificadas as reações
da parte estudada do edifício.
Na figura 5 está representado o gráfico de desempenho ao longo do
tempo de um elemento, instalação ou sistema construtivo, obtido do Projeto
CE 02.136.01.001 (ABNT 2002), o qual indica a vida útil de projeto, vida útil
residual e sobrevida e vida total.

Figura 5 – Desempenho ao longo do tempo de um elemento, instalação ou sistema construtivo
(fonte “Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Desempenho de Edifícios Habitacionais
de até 5 pavimentos – Parte 1: Requisitos gerais. Projeto CE 02.136.01.001. Rio de Janeiro, 2002”).

O gráfico demonstra que a partir da disponibilização e entrega do
edifício ao consumidor, seu desempenho ao longo do tempo decai por estar
condicionado ao uso e operação normal de seus elementos constituintes.
Entretanto, mediante intervenções programadas de manutenção18 sua vida total
poderá ser elevada. Tais intervenções devem ser informadas pelo fornecedor e
ter início tão logo o produto tenha sido colocado em uso e operação.
No entanto, deve-se deixar claro que todo edifício tem uma deterioração
irreversível ao longo do tempo, mas se eventualmente o produto foi fornecido
com algum defeito, que repercuta em desempenho inferior àquele previsto no
projeto, espera-se que este se manifeste rapidamente dentro de um determinado
______________________________
18

Combinação de ações destinadas a manter o edifício, ou suas partes, em condições de uso.
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período de tempo denominado prazo de garantia, em que é muito elevada a
probabilidade que eventuais defeitos embutidos no novo produto, venham a se
manifestar (falhas de fabricação, montagem ou instalação, que repercutam
em desempenho inferior àquele previsto numa dada norma de desempenho).
Conforme já visto, a legislação pátria vigente atribui prazo irredutível
de 05 anos de garantia aos edifícios ou outras construções consideráveis, pela
solidez e segurança do trabalho, em razão dos materiais e também do solo.
Entretanto, segundo Meirelles (1996), a responsabilidade pela perfeição
da obra é o primeiro dever legal de todo profissional ou firma de Engenharia
e Arquitetura. Isto porque a construção civil é, modernamente, mais que um
empreendimento leigo, mas um processo técnico de alta especialização que
exige, além da peritie artis do prático do passado, a perítia technica do profissional
da atualidade.
Afirma Ramina (1995):
Conforme orientação da moderna jurisprudência, o artigo 1245 do CC deve
ser interpretado e aplicado tendo em vista às realidades da construção
civil nos dias atuais. Vazamento nas instalações hidráulicas, contatados
pericialmente e afirmados como defeitos de maior gravidade nas instâncias
locais. Prejuízos inclusive à saúde dos moradores. Não é seguro um edifício
que não proporcione a seus moradores condições normais de habitabilidade
e salubridade.

Teixeira (1997) esclarece ainda:
A solidez e a segurança a que se refere o artigo 1.245 do CC não retratam
simplesmente o perigo de desmoronamento do prédio, cabendo a
responsabilidade do construtor nos casos em que os defeitos possam
comprometer a construção e torná-la perigosa, ainda que num futuro
mediato, como ocorre com rachaduras e infiltrações.

Conforme pesquisa realizada sobre o comportamento de edificações ao
longo dos 5 (cinco) primeiros anos de seu uso e operação, por alunos do curso de
Capacitação em Engenharia de produção para Construção Civil, da Fundação
Vanzoline-USP, onde, foram empregados 52 (cinqüenta e dois) edifícios residenciais
de padrão médio-alto, em média com 15 (quinze) andares cada edifício, restringida a
pesquisa a 8 (oito) construtoras, para formação de dados; os resultados das nãoconformidades levantadas, foram consolidados conforme tabela 1 e gráfico de
distribuição em média global dos defeitos apurados (figura 6), seguintes:
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Tabela 1 – Consolidação de dados (fonte: Qualidade e o custo das não-conformidades em obras de
construção civil. São Paulo: PINI/SECOVI-SP, 1998. 90p.).

Figura 6 – Distribuição dos defeitos – Média global. (fonte: Qualidade e o Custo das Nãoconformidades em Obras de Construção Civil. São Paulo:PINI, SECOVI-SP, 1ed. 1998. 90p.).
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Da tabela e gráfico anteriormente apresentados, representativos do
comportamento médio de edifícios com relação às não-conformidades apuradas
ao longo dos 5 (cinco) primeiros anos, pode-se afirmar pelas seguintes
necessidades da industria da construção civil brasileira:
a) maior controle dos processos construtivos, durante as obras;
b) desenvolvimento de normas de desempenho específicas para
cada elemento, instalação, sistema e subsistema construtivo;
c) divulgação aos usuários, por meio de manuais de operação, uso e
manutenção, de informações quanto à periodicidade e formas de manutenção
para cada elemento, componente, instalação e equipamento da edificação, tendo
em vista que estes nem sempre detêm desempenho satisfatório de 05 (cinco) anos
sem a realização de intervenções de manutenção preventiva e corretiva.

3.5 Método genérico para a resolução dos problemas patológicos
em edificações
A figura 7 representa a proposta de Lichteintein (1985) para fluxograma
de atuação genérica na resolução de problemas patológicos de uma edificação,
baseada na de Helene (1993).
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Figura 7 – Consolidação de dados (fonte: Lichtenstein, N. B. Patologia das Construções: procedimento
para formulação do diagnóstico de falhas e definição de conduta adequada à recuperação
de edificações, 1985. 191p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Escola Politécnica,
Universidade de São Paulo.).
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4 A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE VÍCIOS E DEFEITOS
DA IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES
4.1 Considerações preliminares
Como já foi observado, a estanqueidade19 é uma das exigências do
usuário em relação ao comportamento em uso de uma edificação, tanto assim
que a norma NBR 9575 (ABNT, 2003) Impermeabilização – Seleção e Projeto,
estabeleceu em seu objetivo, para edificações e construções em geral, as exigências
e recomendações relativas à seleção e projeto de impermeabilização para que sejam
atendidas as condições mínimas de proteção da construção contra a passagem de
fluidos, bem como de garantia à salubridade, segurança e conforto do usuário.
Como bem assenta Pirondi (1988),
Toda edificação exposta ao intemperismo, devido à constante presença e
ausência de água, tende a deteriorar-se pela intermitência cíclica (ora +
oxigênio, ora + água). Essa situação é agravada pela agressividade da
água de chuva que, lavando a atmosfera poluída, leva consigo elementos
agressivos, ácidos, básicos, iônicos, aniônicos, etc, que devem ser barrados por
impermeabilizações com resistências adequadas.

Somadas à ação do intemperismo, todas as partes da edificação em
contato permanente ou eventual com a água, sejam decorrentes dos processos
de reserva de água ou das operações de lavagem e limpeza, tendem também a
deteriorar-se devido à ação deletéria da mesma.
Para alguns dicionaristas, “impermeabilização” é a ação ou efeito de
impermeabilizar, ou, o processo pelo qual se torna algo impermeável20. A norma
NBR 9575 (ABNT, 2003) a define como um produto resultante de um conjunto de
componentes e elementos (serviços) que objetivam proteger as construções da
ação deletéria de fluidos, vapores e umidade. Pode ser entendido como um
subsistema construtivo (conjunto de componentes e elementos), destinado a
conferir estanqueidade a partes de uma construção que a requeira.
______________________________
19

estanqueidade – Propriedade de um elemento (ou de um conjunto de componentes) de impedir a
penetração ou passagem de fluidos através de si. A sua determinação está associada a uma pressão
limite de utilização (a que relaciona-se com as condições de exposição do elemento).
20

Que não se deixa atravessar por fluídos.
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4.2 Classificação da camada impermeável segundo a normalização
brasileira
Geralmente a impermeabilização é composta por um conjunto de
camadas com funções específicas (elementos e/ou serviços), sendo a principal
denominada “camada impermeável”, cuja função é a de prover uma barreira
contra a passagem de fluidos através de si, a qual pode ser rígida 21 ou
flexível22, bem como dos seguintes tipos normalizados no Brasil:
A impermeabilização rígida deve ser de:
a) argamassa impermeável com aditivo hidrófugo;
b) argamassa modificada com polímero;
c) argamassa polimérica;
d) cimento modificado com polímero;
e) membrana epoxídica.
A impermeabilização flexível deve ser de:
a) membrana de asfalto modificado sem adição de polímero;
b) membrana de asfalto modificado com adição de polímero elastomérico;
c) membrana de emulsão asfáltica;
d) membrana de asfalto elastomérico em solução;
e) membrana elastomérica de policloropreno e polietileno clorossulfonado;
f) membrana elastomérica de poli-isobutileno isopreno em solução (I.I.R);
g) membrana elastomérica de estireno-butadieno-estireno (S.B.S.);
h) membrana de poliuretano;
i) membrana de poliuréia;
j) membrana de poliuretano com adição de asfalto;
l) membrana de polimero modificada com cimento;
m) membrana acrílica;
n) manta asfáltica;
o) manta de acetato de etilvinila (E.V.A.);
p) manta de policloreto de vinila (P.V.C.);
q) manta de polietileno de alta densidade (P.E.A.D.);
r) manta elastomérica de etileno-propileno-dieno-monômero (E.P.D.M.);
s) manta elastomérica de poli-isobutileno isopreno (I.I.R).
______________________________
21

Conjunto de materiais ou produtos aplicáveis nas partes construtivas não sujeitas à fissuração
acima dos limites prescritos na NBR 6118 (ABNT, 2003).
22

Conjunto de materiais ou produtos aplicáveis nas partes construtivas sujeitas à fissuração acima dos
limites preconizados na na NBR 6118 (ABNT, 2003).
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Dentre as camadas que compõem a impermeabilização, além da camada
impermeável abaixo definida conforme NBR 9575 (ABNT, 2003), as consideradas
facultativas ou opcionais para compor um sistema de impermeabilização23 seriam:
a) camada de regularização: estrato de uma impermeabilização com
as funções de regularizar o substrato, proporcionando uma superfície
uniforme de apoio adequado à camada impermeável; e fornecer à camada
impermeável uma certa declividade, quando esta for necessária;
b) camada de imprimação: estrato de uma impermeabilização com a
função de favorecer a aderência da camada impermeável ou de berço
ao substrato quando da impermeabilização aderida ou semi-aderida;
c) camada de berço: estrato de uma impermeabilização com a função de
apoio e proteção da camada impermeável contra agressões provenientes
do substrato;
d) camada impermeável: estrato com a função de prover uma barreira
contra a passagem de fluidos;
e) camada separadora: estrato com a função de evitar a aderência de
outros materiais sobre a camada impermeável;
f) camada drenante: estrato com a função de facilitar o escoamento
de fluidos que atuam junto à camada impermeável;
g) camada de amortecimento: estrato com a função de absorver e
dissipar os esforços estáticos ou dinâmicos atuantes por sobre a
camada impermeável, de modo a protegê-la contra a ação deletéria
destes esforços;
h) camada de proteção térmica: estrato com a função de reduzir
apenas o gradiente de temperatura atuante sobre a camada impermeável,
não proporcionando conforto témico ambiental, de modo a protegê-la
contra os efeitos danosos do calor excessivo, proporcinando-lhe melhor
desempenho;
i) camada de proteção mecânica: estrato com a função de absorver
e dissipar os esforços estáticos ou dinâmicos atuantes por sobre a
camada impermeável, de modo a protegê-la contra a ação deletéria
destes esforços.

Figura 8 – Detalhe genérico de um sistema de impermeabilização

______________________________
23

Conjunto de produtos e serviços destinados a conferir estanqueidade a partes de uma construção.
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Para elucidar o exposto acima, há partes construtivas de uma edificação,
como lajes de cobertura do tipo "abobadadas" que necessitam somente da camada
impermeável aplicada diretamente sobre o substrato de concreto, desde que esta
seja do tipo auto-protegida24 ou resistente à incidência de raios UV (ultravioleta),
para compor-se o subsistema impermeabilização, tal como é a impermeabilização
do tipo membrana acrílica e a membrana elastomérica de policloropreno
(neoprene) e polietileno cloro-sulfonado (hypalon).

Foto 1 – Vista do complexo de edificações do Memorial da América Latina, localizado na cidade de
São Paulo, com as lajes do tipo abobadadas impermeabilizadas com membrana elastomérica de
policloropreno (neoprene) e polietileno clorossulfonado (hypalon).

Outro exemplo, é uma laje de cobertura com função também de laje
técnica, onde normalmente encontram-se instaladas torres de resfriamento de
água de sistemas de ar condicionado central.
Para lajes desse tipo, a impermeabilização geralmente é constituída
de camada de regularização (caso na qual a laje de concreto não foi executada com
declividade para os coletores de águas pluviais); camada impermeável (do tipo
flexível devido às deformações térmicas); camada amortecedora (pode ser um
geotextil ou argamassa amassada com emulsão asfáltica); camada separadora
______________________________
24

Impermeabilização pré-fabricada com acabamento protetor, o qual permite sua exposição ao
UV (raio ultravioleta) sem sofrer gretamento.
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(pode ser um filme de papel do tipo “Kraft”, betumado. Obs: esta camada deverá
ser executada sob a camada amortecedora quando em argamassa); camada de
proteção mecânica (revestimento de argamassa ou micro-concreto, armado
com tela de fios de aço, com espessura compatível com a carga dos reservatórios
das torres de resfriamento do sistema de ar condicionado central).

Foto 2 – Vista da laje técnica de cobertura do estacionamento do 1 o subsolo do edifício
do Tribunal Regional do Trabalho, localizado na cidade de São Paulo, onde foi adotado um
sistema de impermeabilização composto por todas as camadas citadas na figura 8, exceto quanto à
camada de proteção térmica.

4.3 – Outras classificações da camada Impermeável
Segundo Springer (2004), a camada impermeável pode ainda ter a
seguinte classificação quanto à matéria-prima do produto, formas de execução,
exposição ao intemperismo e condições de manutenção:

4.3.1 – Quanto à matéria-prima do produto
a) À base de cimentos - Diz-se dos produtos em que o cimento participa como
elemento aglomerante, e que sofrendo adições de substâncias químicas (aditivos
e polímeros) adquire propriedades impermeabilizantes, os quais podem ser
conforme a seguir:
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I) Argamassa impermeável com aditivo hidrófugo;
Produto manufaturado obtido através da incorporação de um aditivo à base
de ácido graxo, estearato, etc, à argamassa inorgânica de cimento Portland e
areia lavada (granulometria da ordem de 0 mm a 3 mm), isenta de substâncias
orgânicas e materiais argilosos, que, por reação com o hidróxido de cálcio,
liberado durante a hidratação do cimento, formam, por reação química, sais de
cálcio insolúveis. Age por hidrofugação nos capilares da argamassa, reduzindo
após sua cura o ângulo de molhagem desta, repelindo a água que não atue sob
pressão em sua superfície, deixando-se atravessar pelos gases.
II) Argamassa modificada com polímero25;
Produto manufaturado na obra, obtido através da incorporação de polímeros
(normalmente uma emulsão acrílica) à argamassa composta por agregados
minerais inertes e cimento, isenta de substâncias orgânicas e materiais
argilosos, conferindo-lhe propriedades impermeabilizantes.
III) Argamassa polimérica;
Produto industrializado constituído de polímeros, agregados minerais inertes
cimentos de diferentes tipos e aditivos, conferindo-lhe características de
impermeabilidade.
IV) Cimento cristalizante para pressão negativa;
Produto industrializado constituído de cimentos, filers, silicatos e aditivos, que
através de penetração osmótica pela porosidade do substrato, e reação química
com a água de saturação, formam depósitos insolúveis e cristalinos de cálcio
nos poros do substrato, incorporando-se ao mesmo.
V) Cimento modificado com polímero;
Produto industrializado constituído de cimentos, filers, polímeros (acrílico,
S.B.R, P.V.A., etc) e aditivos minerais conferindo-lhe características de
impermeabilidade, aderência e resistência mecânica.

______________________________
25

Substância constituída de moléculas caracterizadas pela repetição de um ou diversos tipos de
monômeros (negligenciando-se os extremos de cadeias, os pontos entre cadeias e outras pequenas
irregularidades).
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b) À base de asfaltos - Diz-se dos produtos em que o asfalto de destilação do
petróleo, participa como elemento impermeabilizante, o qual é obtido em torres
de fracionamento com arreste de vapor, denominado na Normalização Brasileira
de “cimento asfáltico preparado de petróleo26 (C.A.P) submetido a modificações,
com ou sem incorporação de polímeros sintéticos, plásticos ou elastoméricos,
os quais podem ser conforme a seguir:
I) Emulsões Asfálticas;
Produto industrializado obtido através da dispersão do CAP. em água através de
um agente emulsionante aniônico (oleato de sódio ou resinato de potássio), com
ou sem cargas leves coloidais de natureza mineral inerte. As emulsões também
podem receber polímeros (plastoméricos ou elastoméricos) para melhorar suas
propriedade quanto à flexibilidade e resistência a baixas temperaturas.
II) Asfalto elastomérico em solução;
Produto industrializado obtido através do CAP, submetido à solubilização
através de solventes orgânicos, e modificado com polímeros sintéticos plásticos
ou elastoméricos (poliuretano, estireno-butadieno-estireno, etc) tornando-os
mais flexíveis, elásticos, e com maior resistência à fadiga dinâmica.
III) Asfalto Oxidado27;
Produto industrializado obtido através do CAP, submetido, ainda na fase líquida
e em temperatura próxima a 200 o C, à passagem de uma corrente de ar à
mesma temperatura. Tais asfaltos modificados, sem a adição de polímeros, não
são elásticos, apenas possuem plasticidade. Deformam em torno de 10% (sem
modificação com óleos e polímeros) são quebradiços em baixas temperaturas,
possuindo baixa resistência à fadiga dinâmica.
IV) Asfalto Policondensado;
Produto industrializado obtido através do CAP, submetido à condensação em um
reator de processo contínuo com variação de pressão, resultando em um aumento
médio do peso molecular da massa desse asfalto. Tais asfaltos modificados, sem a
______________________________
26
O cimento asfáltico de petróleo normalmente empregado para produtos de impermeabilização é o
CAP 20 (ponto de amolecimento a 480C, ponto de penetração entre 50 a 60 décimos de milímetro a
250C).
27
Atualmente os asfaltos oxidados comercializados no mercado brasileiro são todos oxidados
em presença de catalisadores, pois dá mais velocidade e eficiência ao processo produtivo.
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adição de polímeros, apresentam, em relação ao asfalto oxidado, maior penetração,
maior ductilidade, maior resistência às baixas temperaturas.
V) Asfalto catalítico;
Produto industrializado obtido através do CAP, submetido, ainda na fase
líquida e em temperatura próxima a 200 o C, à passagem de uma corrente de
ar à mesma temperatura, com presença de catalisadores. Tais asfaltos modificados
sem adição de polímeros, apresentam, em relação ao asfalto oxidado, maior
penetração, maior ductilidade, maior resistência às baixas temperaturas.
VI) Asfalto plastomérico;
Produto industrializado obtido através do C.A.P. ou do asfalto já modificado sem a
adição de polímeros (asfalto oxidado), submetido à modificação através da
incorporação de polímeros com características plásticas, como por exemplo um
polipropileno-atático (A.P.P.), que promovem sua deformação, não possuindo,
entretanto, memória de retorno ao estado original. Tais polímeros de A.P.P.,
aumentam a flexibilidade à baixa temperatura do CAP ou do asfalto oxidado,
bem como sua resistência ao escorrimento em temperaturas elevadas.
VII) Asfalto elastomérico;
Produto industrializado obtido através do CAP, ou do asfalto oxidado, submetido à
modificação através da incorporação de polímeros com características elásticas,
como por exemplo um estireno-butadieno-estireno (S.B.S), introduzindo-lhe a
capacidade de retorno ao estado original após o relaxamento da tensão a ele
eventualmente submetida, bem como conseqüente aumento da resistência à
fadiga. Tais polímeros aumentam a elasticidade à baixa temperatura do CAP,
ou do asfalto oxidado. bem como sua resistência ao escorrimento em temperaturas
elevadas.
VIII) Asfalto polimérico;
Produto industrializado obtido do CAP ou do asfalto já modificado sem a
adição de polímeros (asfalto oxidado), submetido à modificação através da
incorporação de diferentes polímeros, onde normalmente prevalecem as
características plásticas.
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c) À base de polímeros acrílicos – Diz-se dos produtos obtidos através de
compostos resultantes da polimerização de monômeros que são ésteres do
ácido acrílico ou do ácido metacrílico. Estes produtos possuem excepcional
resistência ao intemperismo, bem como à foto-degradação provocada pelos raios
ultra-violeta (UV).
I) polímero acrílico puro, ou estirenado;
Produtos obtidos através de compostos resultantes da polimerização de
monômeros que são ésteres do ácido acrílico ou do ácido metacrílico. Estes
produtos possuem excepcional resistência ao intemperismo, bem como à fotodegradação provocada pelo raios U.V., sendo que os obtidos de resinas
acrílicas estirenadas sofrem amarelamento e ressecamento ao longo do tempo
bem como seu desempenho é inferior aos obtidos de resinas acrílicas puras.
II) polímero acrílico modificado com cimento;
Produto industrializado obtido através da adição de cimentos, filers e aditivos
químicos minerais a uma emulsão de polímero acrílico puro conferindo-lhe maior
resistência mecânica resultando num produto flexível, altamente impermeável à
elevadas pressões hidrostáticas positivas.
d) À base de polímeros sintéticos - Diz-se dos produtos obtidos através de
compostos resultantes da polimerização de monômeros que tenham um alto
peso molecular, podendo ser classificado quanto às características de fusibilidade
em termoplástico (os que fundem a serem aquecidos e se solidificam quando
resfriados) ou termofixo (os que formam ligações cruzadas e não se fundem ou
são dissolvidos sem que ocorra degradação química), podendo ainda segundo a
forma de sua cadeia polimérica ser: linear, ramificada ou reticulada.
I) Policloropreno e polietileno clorossulfonado;
Produtos industrializados obtidos através da polimerização do cloropreno, formando
o elastômero “policloropreno”, e do etileno, proveniente da destilação do petróleo,
formando o elastômero “polietileno”, o qual se transforma num produto vulcanizável
por reação em solução com cloro e dióxido de enxofre. O polietileno cloro-sulfonado
é de notável resistência ao ozônio e ao raio UV.
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II) Poliisobutileno isopreno (I.I.R);
Produto industrializado obtido através da mistura das matérias primas plastificantes,
estabilizantes, que tem como componente básico o polímero elastomérico
termofíxo, “poli-isobutileno isopreno”,
III) Monômero de etileno-propileno-dieno-monômero (E.P.D.M.);
Produto industrializado obtido através da mistura das matérias primas plastificantes,
estabilizantes, que tem como componente básico o polímero elastomérico
termofíxo “etileno-propileno-dieno-monômero”.
IV) Policloreto de vinila (P.V.C.);
Produto industrializado obtido através da mistura das matérias primas plastificantes,
estabilizantes, que tem como componente básico o polímero termoplástico
“policloreto de vinila”.
V) Poliméricos de polietileno de alta densidade (P.E.A.D.);
Produto industrializado obtido da polimerização do etileno, em reatores de
baixa tensão, processo que lhe confere uma regular e estável, possuindo
97,5% de polietileno e 2,5% de negro de fumo (responsável pela resistência ao
raio ultravioleta), e traços de termoestabilizantes, e antioxidantes (aumentam
a resistência às intempéries, calor, etc).
VI) Poliméricos de acetato de etilvinila (E.V.A.);
Produto industrializado obtido da polimerização do copolímero etileno-acetado
de vinila, resistente ao UV e ozônio, sendo auto-extinguível.
VII) Poliméricos de estireno-butadieno-estireno (S.B.S.);
Produto industrializado obtido através da mistura do copolímero linear polimerizado
em bloco estireno-butadieno-estireno, também chamado borracha termoplástica
polimerizada em bloco (T.R.- Termoplastic Ruber), com outros componentes como
pigmentos, aditivos, e modificadores de suas características físicas e propriedades
mecânicas, dispersos em solvente orgânicos.
VIII) Poliuretano (P.U.);
Produto industrializado obtido através da polimerização de monômeros de isocianato
com um álcool, incluindo um catalisador para controle da velocidade de reação,
também compondo a formulação cargas, pigmentos, aditivos, e solventes
(hidrocarbonetos alifáticos), podem ser monocomponentes ou bicomponentes.
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IX) Poliuréia;
Produto industrializado obtido através da polimerização de monômeros de isocianato,
normalmente aromático, e uma amina, sem necessidade de um catalisador. Em
sua composição entram outros componentes como pigmentos, controladores de
velocidade de cura, e modificadores de suas características físicas e propriedades
mecânicas, contudo se caracterizam em 100% sólidos, pela ausência de solventes.
X) Epóxi;
Produto industrializado caracterizado pela presença de grupos glicidila em
sua molécula além de outros grupos.funcionais, os quais durante a cura
resultam em estrutura tridimensional, através da reação do grupo glicidila
com um agente reticulante adequado. Em certos casos, os grupos hidroxílias
presentes nessa resina também participam na cura. Os agentes de epoxidação
mais comuns são os ácidos peracético e perfórmico, e os óleos vegetais
epoxidados.

4.3.2 – Quanto à execução
a) Membranas – Tipo de impermeabilização moldada por sobre o substrato,
envolvendo diversas camadas de sobreposição de produtos tais como: à base
de cimento modificado com polímero; à base de asfaltos (emulsões asfálticas,
asfalto elastomérico em solução, asfalto oxidado, policondensado e elastomérico),
à base de polímeros acrílicos (puros ou estirenados, modificados ou não por
cimentos), ou à base de polímeros sintéticos (elastômeros de policloropreno e
polietileno cloro-sulfonado, I.I.R, S.B.S., P.U., poliuréia e epóxi); podendo ser
entremeado por material estruturante (feltro betumado, véu de fibra de vidro,
véu de poliéster, tecido de fibra de vidro, tecido de nylon ou poliéster, etc), com
o objetivo de transferir à camada impermeável
Pelo método de aplicação podem ser subdivididas em dois processos:
I) Membranas aplicadas a quente;
São membranas de produtos à base de asfaltos (asfaltos oxidados, catalíticos,
policondensado, elastomérico ou poliméricos), que necessitam ser previamente
aquecidos a temperaturas controladas, para atingir viscosidade adequada
para a impregnação do estruturante sendo este último normalmente um geotextil,
etc.
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II) Membranas aplicadas a frio
São membranas de emulsões asfálticas, asfaltos elastoméricos em solução,
soluções asfálticas modificadas com polímeros, resinas de epóxi, poliuretano,
emulsões acrílicas, polímeros modificados com cimento, etc., realizadas
ou não através de impregnação de um estruturante, podendo ser um véu de
fibra de vidro, véu de poliéster, tecido de fibra de vidro, tecido de nylon ou
poliéster.
b) Mantas – Tipo de impermeabilização pré-fabricado obtido por sistema de
calandragem, extrusão ou extensor, com características físico-químicas definidas,
podendo ser composto por produtos à base de asfalto (oxidado, policondensado,
plastomérico ou elastomérico), e um material estruturante não-tecido (véu de
fibra de vidro, poliéster, etc), ou filme termoplástico (polietileno, filme de
poliéster, etc), ou por produtos à base de polímeros sintéticos (I.I.R., E.P.D.M.,
P.V.C., P.E.A.D., ou E.V.A.), não estruturados.
Pelo método de aplicação, quando à base de asfaltos podem ser subdivididas
em dois processos seguintes:
I) Mantas asfálticas aderidas ao substrato;
Processo pelo qual as mantas são aplicadas no plano horizontal e plano vertical
(20 cm acima da cota máxima de molhagem do piso ou terra), sobrepostas entre si
(mínimo de 10 cm), à chama de maçarico de gás liquefeito de petróleo (GLP),
ou com asfaltos previamente aquecidos (oxidado, policondensado ou elastomérico)
em temperatura adequada, e aplicados por sobre o substrato previamente
impregnado com produto de imprimação à base de solução ou emulsão asfáltica,
ou por contato, quando auto-adesivas, no substrato previamente impregnado
com produto de imprimação “auto-pegante” à base de solução asfáltica
II) Mantas asfálticas parcialmente aderidas ao substrato;
Processo pelo qual as mantas são aplicadas no plano horizontal e plano vertical
(20 cm acima da cota máxima de molhagem do piso ou terra), sobrepostas entre si
(mínimo de 10 cm), sendo apenas as faixas de sobreposição das mantas do plano
horizontal aderidas por fusão à chama de maçarico de gás GLP, e as mantas
do plano vertical aplicadas à chama de maçarico de gás GLP no substrato
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previamente impregnado com produto de imprimação à base de solução ou
emulsão asfáltica.
Pelo método de aplicação, quando à base de polímeros sintéticos podem ser
subdivididas nos processos seguintes:
I) Mantas elastoméricas (I.I.R e E.P.D.M) aderidas ao substrato;
Processo pelo qual as mantas são aplicadas no plano horizontal e plano vertical
(20 cm acima da cota máxima de molhagem do piso ou terra), sobrepostas entre si
(mínimo de 5 cm), aderidas com cola de mesma base do produto e, no substrato,
com adesivo de contato à base de solução elastomérica.
II) Mantas elastoméricas (I.I.R e E.P.D.M) não aderidas ao substrato;
Processo pelo qual as mantas são aplicadas no plano horizontal e plano vertical
(20 cm acima da cota máxima de molhagem do piso ou terra), sobrepostas entre si
(mínimo de 5 cm), aderidas com cola de mesma base do produto e, no substrato
previamente impregnado, com produto à base de solução ou emulsão asfáltica
adicionada de borracha moída.
III) Mantas poliméricas (P.V.C.) não aderidas ao substrato;
Processo pelo qual as mantas são aplicadas no plano horizontal e plano vertical
(20 cm acima da cota máxima de molhagem do piso ou terra), com a proteção
de dois geotêxteis de baixa gramatura (100 e 150 g/m2) podendo-se utilizar um
geotextil já acoplado na face voltada para o substrato. As mantas são sobrepostas
entre si (mínimo de 5 cm) e aderidas por termo-fusão com equipamentos elétricos
(máquina de cunha ou soprador de ar quente) que transfere calor para a área de
contato das partes a serem soldadas. Nos paramentos verticais essas mantas são
fixadas com perfis metálicos ou de P.V.C.
IV) Geomembranas poliméricas (P.E.A.D) não aderidas ao substrato;
Processo pelo qual as geomembranas são aplicadas no talude no sentido de sua
máxima inclinação, e faz-se o seu posicionamento de forma a se ter o mínimo de
ondas (rugas), sobrepostas entre si (mínimo de 5 cm), aderidas por termo-fusão
com equipamentos elétricos (máquina de cunha ou soprador de ar quente) que
transfere calor para a área de contato das partes a serem soldadas. A conexão
com estruturas de concreto é realizada através de perfis de P.E.A.D. chamados de

56

“engelock” os quais são colocados na fôrma antes da concretagem para que fiquem
solidarizados à estrutura. A geomembrana é soldada ao perfil através de solda por
extrusão. Podem também ser simplesmente fixadas à estrutura por meio de perfis
metálicos fixados externamente através de parafusos.
V) Mantas poliméricas (E.V.A) aderidas ao substrato;
Processo pelo qual as mantas são aplicadas no plano horizontal e plano vertical
(20 cm acima da cota máxima de molhagem do piso ou terra), aderidas com
adesivo de contato ao substrato. As mantas são sobrepostas entre si (mínimo de
4 cm) e aderidas por fusão com solvente químico, ou por termo-fusão com
equipamento elétrico do tipo soprador de ar quente que transfere calor para a
área de contato das partes a serem soldadas. Após o aquecimento com ar quente
o traspasse é pressionado com rodilhos para que haja um bom entrosamento entre
os painéis soldados. Nos paramentos verticais essas mantas são fixadas com perfis
metálicos.
VI) Mantas poliméricas (E.V.A) não aderidas ao substrato (fixada mecanicamente
ou solta com lastro);
Processo pelo qual as mantas são aplicadas no plano horizontal e plano vertical
(20 cm acima da cota máxima de molhagem do piso ou terra), sobre camada de
berço (geotextil não tecido ou materiais betuminosos), ou isolante térmico. As
mantas são sobrepostas entre si (mínimo de 4 cm), sendo a primeira fixada
mecanicamente com parafusos de aço galvanizado ao substrato e a segunda
aderida por fusão com solvente químico ou por termo-fusão com equipamento
elétrico do tipo soprador de ar quente que transfere calor para a área de contato
das partes a serem soldadas. Após o aquecimento com ar quente o traspasse é
pressionado com rodilhos para que haja um bom entrosamento entre os painéis
soldados. Nos paramentos verticais essas mantas são fixadas com perfis metálicos.

4.3.3 Quanto à exposição ao intemperismo
a) Resistentes ao intemperismo - São os tipos de impermeabilização cujas
propriedades permitem sua exposição direta ao intemperismo, possuindo boa
resistência à ação dos raios UV. Exemplo: acrílicos, poliuretanos alifáticos
P.E.A.D., asfalto com alto teor de polímero de poliuretano, I.I.R., E.P.D.M., etc.
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b) Autoprotegidos - São os tipos de impermeabilização com um acabamento
protetor, permitindo que os mesmos fiquem expostos aos raios UV, sem sofrerem
gretamento. Exemplo: Manta asfáltica com acabamento em grânulos de ardósia
ou sintéticos, e com filme de alumínio.
c) Pós-protegidos - São os tipos de impermeabilização que possibilitam a
execução de um acabamento protetor compatível. Exemplo: policloropreno
cloro-sulfonado, manta asfáltica + pintura acrílica, epóxi + poliuretano.
d) Que requerem proteção - São impermeabilizantes que não dispensam a
execução de uma proteção mecânica, usualmente de argamassa de cimento
e areia, já que não suportam exposição direta ao intemperismo, nem são
adequados para receberem outros métodos de proteção confiáveis ou duráveis.
Exemplo: cimento modificado com polímero, emulsão asfáltica, etc, ou necessitam
de proteção devido ao trânsito de pessoas ou veículos. Exemplo: mantas asfálticas,
membranas asfálticas, E.P.D.M., I.I.R., epóxi, etc.

4.3.4 Quanto à manutenção
a) Sujeitas à manutenção preventiva - Os tipos de impermeabilização que
requerem e possibilitam a realização de uma manutenção preventiva (lavagem,
aplicação de filme ou película protetora ao intemperismo, camada de reforço
impermeável), são os resistentes ao intemperismo, auto protegidos, e pós
protegidos, pois não requerem trabalhos de remoção de revestimentos e camada
de proteção mecânica em argamassa. Entretanto outros tipos de camada
impermeável, exceto os que requerem proteção, podem possibilitar a realização
de manutenções preventivas desde que aplicados sob condições de acessibilidade
não destrutiva, tais como os executados sob pisos elevados, pisos sobrepostos
(geotextil/areia/ blocos de concreto intertravados, placas de concreto, painéis de
concreto vazados, etc), proteções termo-mecânicas (geotextil/argila expandida placas
de poliestireno/geotextil/brita, geotextil/bloco de concreto celular, etc), proteções
mecânicas (geotextil/brita, geotextil/seixo rolado, etc).
b) Sujeitas à manutenção corretiva – Boa parte dos tipos de impermeabilização
possibilitam a realização de manutenção corretiva pontual, como por exemplo
as mantas em geral, membranas à base de asfaltos (exceto os oxidados),
membranas de polímeros acrílicos e sintéticos, pois poderão sofrer emendas,
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reparos localizados, ou ter parte de sua extensão substituída. De qualquer
sorte só estará sujeita à manutenção corretiva a camada impermeável que
não esteja degradada por envelhecimento natural ou mau uso, bem como aquela
devido ao desempenho insatisfatório quanto à estanqueidade, cujo efeito
deve ser verificado através da análise da ocorrência de focos de infiltração
nos componentes construtivos, ou formação de bolhas em sua superfície, os
quais deverão ser avaliados através de instrumentos de medição de índice
de umidade, bem como através de testes com lâmina d’água.
c) sujeitas à substituição total - Alguns tipos de impermeabilização estão
sujeitos somente à substituição total de sua camada, como por exemplo as
membranas asfálticas aplicadas a quente à base de asfaltos oxidados ou
policondensados, pois não permitem fusão e ou aderência monolítica de novas
e sucessivas camadas, ou podem vir a sofrer carbonização do produto, quando
submetido à queima da chama de maçarico à gás GLP. De qualquer sorte só
estará sujeita à manutenção corretiva a camada impermeável que não esteja
degradada por envelhecimento natural ou mau uso, bem como aquela devido ao
desempenho insatisfatório quanto à estanqueidade, cujo efeito deve ser
verificado através da análise da ocorrência de focos de infiltração nos
componentes construtivos, ou formação de bolhas em sua superfície, os
quais deverão ser avaliados através de instrumentos de medição de índice
de umidade, bem como através de testes com lâmina d’água.
O Anexo A apresenta uma tabela contendo os diversos tipos de
camada impermeável, e sua classificação quanto á normalização, execução,
exposição ao intemperismo e manutenção:

4.4 Análise e identificação das manifestações patológicas associadas à
deficiência de estanqueidade de componentes construtivos
Como já mencionado, a estanqueidade é a propriedade de um elemento
ou de um conjunto de componentes de impedir a penetração ou passagem de
fluidos através de si. No caso do desempenho insatisfatório dos mesmos, podem
ocorrer segundo Granato (1991) e Pinto (1996) uma série de manifestações
patológicas na edificação, tais como:
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a) carbonatação – Nas superfícies expostas das estruturas de concreto,
a alcalinidade pode ser reduzida com o tempo. Essa redução ocorre,
essencialmente, pela ação do CO 2 presente na atmosfera, e outros gases,
como SO 2 e H 2 S. A este processo denominou-se de carbonatação, que
ocorre lentamente segundo a reação: Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O;
b) lixiviação – Nas superfícies expostas das estruturas de concreto às
águas puras, as águas não salinas, ácidas, as águas salinas e ácidas o
aglomerante é progressivamente solubilizado;
c) corrosão eletroquímica ou eletrolítica – Ataque aos fios, barras de aço e
canalizações de ferro que em presença de umidade, conduz a formação
de óxidos/hidróxidos de ferro (produtos de corrosão, avermelhados,
pulverulentos e porosos, denominados ferrugem). Para que esta se inicie
deve existir simultaneamente: um eletrólito (água); uma diferença de
potencial; presença de oxigênio (ar);
d) corrosão química – Também denominada de oxidação, ocorre por uma
reação gás-metal, isto é pelo ar atmosférico e o aço, onde o ferro se separa
do aço transformando-se em óxido de ferro (Fe 2 O 3 ), tal como ocorre com
as barras de aço estocadas no canteiro de obras, aguardando sua utilização;
e) fissuração e degradação do concreto – Decomposição do concreto pela
ação da água, seguida dos processos de carbonatação, lixiviação e corrosão;
f) eflorescências – Formação de depósitos de sais de metais alcalinos (sódio
e potássio) e alcalino-ferrosos (cálcio e magnésio) na superfície de concreto,
alvenaria e revestimentos, por lixiviação dos mesmos que migram para a
superfície devido a sua dissolução pela água e evaporação da mesma,
podendo ser agressivos e causar degradação profunda;
g) degradação das pinturas e revestimentos – A umidade 27 provoca a
degradação das pinturas e dos revestimentos em geral: argamassas, papéis
de parede, laminados decorativos, etc, tanto pela ação da água como pela
dissolução dos sais presentes nos materiais de construção. Tal degradação
pode apresentar-se por meio de manchas esbranquiçadas (eflorescências);
desagregação caracterizada pela destruição da pintura e reboco que se
esfarelam; saponificação caracterizada pela ocorrência de manchas e
descascamentos nas pinturas do tipo vinílica; empolamento caracterizado
por descolamento e formação de bolhas na pintura, bem como perda das
propriedades adesivas das colas de revestimentos como de laminados
decorativos e papéis de paredes;
h) fungos, algas e microorganismos – a absorção ou presença de umidade
no concreto, alvenaria e revestimentos, proporciona a proliferação de
colônias de fungos, algas e microorganismos provocando o escurecimento
e a destruição microestrutural, bem como o desenvolvimento de ácaros,
prejudiciais à saúde humana (alergias, reumatismo, etc);
i) crescimento de vegetação – crescimento de plantas em determinados
pontos da estrutura, alvenaria e revestimento, geralmente em locais com
fissuras e juntas mal vedadas quando da presença de umidade.

______________________________
28

Conteúdo de água em uma substância ou material. Acima do limite de saturação do material a
quantidade de água em excesso se precipita em forma de pequenas bolhas (gotejamento).
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Para que os profissionais de engenharia e arquitetura possam atuar
com proficiência nas perícias técnicas e judiciais que envolvem os defeitos
associados às falhas da impermeabilização, é necessário que estes profissionais
abandonem a habilidade pessoal intuitiva, que faz com que ao primeiro sinal
de uma mancha de umidade, gotejamento de água ou eflorescências por lixiviação
de sais contidos nos elementos que compõe um dado componente construtivo,
os atribua à deficiência desse subsistema construtivo, sem ao menos se aprofundar
na busca e investigação de outros fatores de causa.
É recomendável, no caso em tela, a verificação da existência ou não
de trechos avariados ou simplesmente com indícios de infiltração, caracterizados
pelas manifestações patológicas acima citadas, se foi executado ou não um
sistema de impermeabilização, eventuais danos causados à camada impermeável
devido ao assentamento de materiais de acabamento de pisos e paredes sobre o
mesmo, se não há ocorrência de vazamentos de tubulações hidráulico-sanitárias,
pluviais e de drenagem, condução de água por eletrodutos devido à penetração
de água por caixas de passagem de fiação elétrica, e outros fatores de causa
não inerentes aos serviços de impermeabilização.
Salienta Carmona (2003), que na fase do diagnóstico a ligação
causa/efeito tem que ser realizada com precisão, tendo em vista que um
eventual equívoco pode vir a repercutir em conclusões totalmente desvirtuadas
da realidade e causar irreparáveis danos.
As manifestações patológicas que podem ocorrer em decorrência da
deficiência de estanqueidade de partes construtivas de uma edificação, como já
visto, são muito variadas e às vezes de difícil diagnóstico de causa e origem.
Muitas vezes, o diagnóstico depende da realização de inspeções destrutivas
e invasivas.
Na tabela 2, a título ilustrativo, é representada a distribuição percentual
estatística das manifestações patológicas decorrentes da deficiência de estanqueidade
de partes construtivas de uma edificação com base na abordada por Pinto
(1996).
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DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM
EDIFICAÇÕES EM DECORRÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE ESTANQUEIDADE
Carbonatação

1,89

Corrosão em armaduras

10,37

Outras corrosões

1,89

Degradação do concreto

1,89

Eflorescências

6,61

Manchas de umidade

55,66

Degradação das pinturas e revestimentos

11,32

Degradação de forros de gesso

1,88

Gotejamento de água

6,60

Vegetação

1,89

Tabela 2 – Distribuição Percentual de manifestações patológicas decorrentes de deficiência
de estanqueidade de partes construtivas de uma dada edificação.

Via de regra os peritos que tiverem uma boa bagagem de conhecimento
em processos construtivos e que forem experientes neste campo da engenharia,
têm condições de realizar perfeitamente um levantamento cadastral dessas
manifestações patológicas por meio de inspeção visual, e por fim, relacionálas às áreas que receberam ou não um sistema de impermeabilização.
Para tanto, requer como ponto de partida, o exame e análise de
todos os projetos da obra, principal o de impermeabilização.
Explica Springer (2003), que a necessidade da existência desse projeto,
o qual deve ser compatibilizado com os demais projetos da obra (arquitetura,
estrutura, instalações, paisagismo, etc), vem ao encontro a um dos caminhos
para que a indústria da construção consiga reverter o processo de desgaste de
sua imagem perante as reclamações do usuário (consumidor) que, inconformado,
com a ocorrência de danos resultantes de infiltrações, procura o Estado, na sua
função jurisdicional, para resolver o impasse.
Embora a norma NBR 9575 (ABNT, 2003), que se aplica às edificações
e construções em geral, em execução ou sujeitas modificações, preconize que o
projeto básico de impermeabilização29 deve ser realizado para obras de edificações
multifamiliares, comerciais e mistas, industriais, bem como para túneis, barragens
e obras de arte, pelo mesmo profissional ou empresa responsável pelo projeto legal
de arquitetura, conforme NBR 13532 (ABNT, 1995), ainda hoje, 18 anos após a
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vigência da norma NBR 9575 (ABNT 1986), boa parte da indústria da construção
civil ainda oferece resistência à realização desse projeto.
Além do projeto acima, a norma ainda estabelece a realização do projeto
executivo de impermeabilização30 e sua elaboração por profissional legalmente
habilitado (com registro no CREA), como também com qualificação para exercer
esta atividade técnica, ou seja, com larga experiência em obras voltadas a esta
atividade, tendo em vista não existir ainda cursos de formação superior no
nível de especialização em Engenharia de Impermeabilização.
Para Ferme (2003), as empresas que mais se preocupam com a
impermeabilização, buscam o auxílio de profissionais da área para a execução do
projeto de impermeabilização, são as que já tiveram dissabores com ações judiciais,
tendo que arcar com os prejuízos financeiros, desgaste da imagem e credibilidade
no mercado imobiliário.
Na cidade de São Paulo, segundo o disposto no artigo 27 do Decreto
no 32.329, de 24 de setembro de 1992, de regulamentação do Código de Obras
e Edificações (COE) desse município, a norma NBR 9575 (ABNT 1986), é de
observância obrigatória nos projetos e construção de edificações. Entretanto boa
parte da indústria da construção civil paulista não o realiza tendo em vista
que o projeto de impermeabilização não é exigido pela Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Urbano (SEHAB), órgão competente de aprovação do projeto de
arquitetura (legal).
Meirelles (1999) explica que o Código Sanitário (Regulamento Estadual
que reúne num só corpo de lei as normas referentes à polícia sanitária nas
construções, da alimentação, da poluição do ar e da água), e o Código de Obras e
Edificações (Regulamento Municipal que impõe num só corpo de lei as condições em
que o proprietário pode construir, visando a segurança e a higiene das edificações),
______________________________
29

Conjunto de informações gráficas e descritivas que definem as soluções de impermeabilização a
serem adotadas numa dada construção, de forma a atender às exigências de desempenho em relação
à estanqueidade dos elementos construtivos e à durabilidade frente à ação de fluidos, vapores e
umidade.
30
Conjunto de informações gráficas e descritivas que, baseado no projeto básico de impermeabilização,
detalha e especifica integramente e de forma inequívoca, todos os sistemas de impermeabilização a
serem empregados numa dada construção. Pela sua característica é um projeto especializado e pode
ser feito após o projeto legal de arquitetura (PL-ARQ, conforme caracterizado na NBR 13532), mas
antes do início da execução das fundações da construção.
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por serem regulamentos regidos por princípios idênticos, e sobre assuntos conexos,
são embasados no artigo 1299 do CC, conforme abaixo transcrito, e visam a
complementar ou suprir a legislação federal.
Art. 1299 - O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que
lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.

Conforme Camilo( * ), citado por Maluf & Fiuza (2002, p.1150):
Estabelece este artigo limitações ao direito de construir, que fica subordinado,
inclusive às posturas administrativas, devendo ser dado a ele o mesmo
tratamento doutrinário.

Como exemplo, o artigo 50 do Código Sanitário do Estado de São
Paulo, Decreto no 12.342, de 27 de setembro de 1978, estabelece:
Toda edificação deverá ser perfeitamente isolada da umidade e emanações
provenientes do solo, mediante impermeabilização entre os alicerces e as
paredes, e em todas as superfícies, da própria edificação e das edificações
vizinhas, sujeitas à penetração de umidade.

No mesmo sentido, o item 9.9.2 do Código de Obras do Município
de São Paulo (COE), Lei no 11.228, de 25 de junho de 1992, impõe:
A parede que estiver em contato direto com o solo, ou aquela integrante de
fachada voltada para o quadrante sul, deverá ser impermeabilizada.

Estabelece a Norma Regulamentadora NR 8 - Edificações, dentre
os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações,
para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalham:
8.4.1 As partes externas, bem como todas as que separem unidades
autônomas de uma edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura,
devem obrigatoriamente observar as normas técnicas oficiais relativas
à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento
acústico, resistência estrutural e impermeabilidade;
8.4.2 Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que
necessário, impermeabilizados e protegidos contra a umidade.

Lamentavelmente, estas posturas nem sempre são observadas pela
indústria da construção civil no planejamento, projeto e execução de edificações,
na maioria dos casos que chegam ao judiciário.

_____________________________
(*)

CAMILO, R. TJSP, Ap. 15.305-4/l, j.13-8-1996
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Como exemplo, as paredes ou cortinas de concreto das garagens
de subsolo da maior parte das edificações vistoriadas pelo autor, as quais
desempenham entre outras funções a de contenção lateral do solo, permitem
a passagem de água para o interior da edificação contrariando a normativa
anteriormente citada.
Em geral, tais elementos construtivos não são objeto da realização
de impermeabilização, quando muito são perfurados junto à base para alívio
das pressões hidrostáticas provenientes do lençol freático. As águas do lençol
são conduzidas através de tubos de drenagem a canaletas de concreto construídas
no piso bem como no alinhamento das cortinas, bem como ligadas através de
tubulações ao poço de captação de águas pluviais (figura 9) bem como os focos
de infiltração, disfarçados nos desvãos formados por detrás de paredes falsas,
construídas ao longo dessas cortinas (foto 3).

Figura 9 – Detalhe construtivo de drenagem de parede estrutural de contenção lateral de solo, em
subsolo de garagem, com canaleta de concreto para captação e condução de águas ao poço de
águas pluviais.
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Componente
construtivo de
concreto celular.

Elemento construtivo
de concreto (cortina)
de contenção lateral
do solo.

Canaleta de
captação e
condução das
águas de

Foto 3 – Vista do sistema construtivo de drenagem, captação e condução de águas ao poço de águas
pluviais, conforme figura 9, implantado numa garagem de subsolo, para evitar a impermeabilização
das paredes estruturais de contenção lateral de solo, com parede falsa em painel de concreto celular.

4.5 – A compatibilização do projeto de impermeabilização com os
demais projetos de uma edificação
Embora a norma NBR 9575 (ABNT, 2003) estabeleça, que:
O projeto deve ser desenvolvido em conjunto e compatibilizado com
os demais projetos de construção, tais como arquitetura (projeto básico e
executivo), estrutural, hidráulico-sanitário, águas pluviais, gás, elétrico,
revestimento, paisagismo e outros, de modo a serem previstas as
correspondentes especificações em termos de tipologia, dimensões,
cargas, ensaios e detalhes construtivos;

A realidade brasileira é outra.
Aponta Ferme (2003), que o projetista de impermeabilização quando
chamado, algumas definições de outros projetos já estão tomadas e na maioria
das vezes até executadas, restando a este propor apenas soluções alternativas
ou detalhamentos técnicos arriscados para solucionar questões que poderiam
perfeitamente ser solucionadas com um projeto de impermeabilização compatibilizado
com os demais projetos.

66

O projeto básico de impermeabilização, conforme conceito de norma,
deve compatibilizar os demais projetos da construção, de modo a equacionar
adequadamente as interferências existentes entre estes. Tal projeto deve ser
realizado durante a etapa de coordenação geral das atividades de projeto e deve
compor os documentos do projeto básico de arquitetura, definido na NBR 13532
(ABNT, 1995), Na ausência desse, deve compor o projeto executivo de arquitetura.
A participação do consultor e projetista de impermeabilização no
planejamento e concepção dos projetos de uma edificação (arquitetura, fundações,
estruturas, instalações hidráulico-sanitárias, águas pluviais, gás e elétricas,
alvenarias, paisagismo, etc), decorre diretamente da análise das exigências
do usuário em relação ao comportamento, em uso, de uma edificação, bem
como dos atuais conceitos de desempenho, durabilidade 31 e manutenção.
Além da condição satisfatória de durabilidade, considerada uma das
exigências do usuário, este requer ainda do produto no contexto de economia,
níveis aceitáveis de desembolso para com as operações de manutenção e
de reposição de materiais e produtos durante o uso e utilização da edificação.
Para que tais exigências sejam alcançadas, em princípio, é necessário
que seja abandonada a habilidade pessoal dos profissionais encarregados da
elaboração dos projetos setoriais da edificação de projetá-la e de especificar
seus componentes, elementos, instalações, sistemas construtivos, e equipamentos
com pensamento apenas em soluções individualizadas, as quais acabam por
inviabilizar a compatibilização desses projetos, considerando estarem os
mesmos, na maioria das vezes, já concluídos.

4.6 Principais anomalias da impermeabilização em edificações
Como visto no terceiro capítulo deste trabalho, a identificação da
causa e origem dos problemas patológicos em edificações permite identificar,
para fins judiciais, quem cometeu a falha, o que torna imprescindível nos laudos
periciais, a descrição e classificação das anomalias que deram origem ao vício
ou defeito construtivo.
______________________________
31
É a capacidade que um produto, componente, montagem ou construção, possui de manter o seu
desempenho acima dos níveis mínimos especificados, de maneira a atender as exigências do usuário,
em cada situação específica.
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Na maioria dos casos estudados pelo autor as principais anomalias
do subsistema construtivo “impermeabilização”, estão associadas diretamente à
ausência da elaboração de um projeto básico e executivo de impermeabilização
conforme NBR 9575 (ABNT, 2003), bem como indiretamente à execução da
impermeabilização propriamente dita. Entretanto, há casos de deficiência de
estanqueidade por ausência da execução de um sistema de impermeabilização,
bem como por falha deste, provocado pela ação de terceiros, seja durante a
construção ou no decorrer do uso (mau uso ou ausência de manutenção
preventiva); por fenômenos da natureza não previstos em projeto (recalques
diferenciais, vendavais, etc); e por fim por ausência de informação adequada,
ou até por informação equivocada (não elaboração de manual de operação,
uso e manutenção; divulgação equivocada sobre produtos em manuais técnicos).
Das anomalias atinentes à falha; omissão no projeto ou ausência
da elaboração deste (anomalia congênita) destacam-se:
a) coletores pluviais com diâmetro que não garante a manutenção
da seção nominal dos tubos prevista no projeto hidráulico após a execução do
arremate da impermeabilização no interior dos mesmos, conforme NBR 9575
(ABNT, 2003), ou seja, diâmetro nominal mínimo de 75 mm, conforme NBR
10849 (ABNT, 1989), acarretando represamento de água por sobre o piso, e
até refluxo de água sob a camada impermeável, caso obstrução por ausência
de manutenção de limpeza do interior da tubulação, propiciando a ocorrência
de percolação de água pelo concreto na ligação estrutura/tubo de P.V.C. ou
de ferro galvanizado ;
b) embutimento da impermeabilização em altura inferior aos 10 cm
acima do nível máximo que a água pode atingir, conforme NBR 9575 (ABNT,
2003), no caso de paredes contíguas a jardins, acarretando a percolação de
água por detrás da camada impermeável, e destacamento da mesma do substrato;
no caso de muretas de jardineiras, propiciando a acorrência de trincas horizontais,
passagem de água pela abertura das mesmas, e eflorescências; bem como de
paredes de espelhos d´água e piscinas, acarretando a ocorrência de trincas na
altura da linha de rejuntamento de placas cerâmicas de última fiada ou sob as
pedras de borda, propiciando além da passagem de água pela abertura das
mesmas, a ocorrência de manchas esbranquiçadas (eflorescências) nas placas
cerâmicas e pedras naturais de piso do deck;
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c) ausência nos locais limites entre áreas externas impermeabilizadas
e internas, de diferença de cota no plano da impermeabilização de no mínimo
6 cm; ausência de declividade da área interna para a área externa; não
realização de arremates adicionais nos caixilhos, contra-marcos, batentes e
outros elementos de interferência, conforme NBR 9575 (ABNT, 2003), propiciando
a infiltração de água nas áreas internas, quando das chuvas e ação de vento;
d) tubulações que atravessam a estrutura nas áreas impermeabilizadas,
não afastadas dos planos verticais (paredes, pilares, platibandas, etc), no mínimo
10 cm, segundo a NBR 9575 (ABNT, 2003), o que não permite o arremate adequado
da camada impermeabilizante no interior dos coletores pluviais e ralos de captação
de águas de lavagem de pisos, bem como no entorno das tubulações traspassantes,
propiciando a percolação de água no concreto pelo entorno dos mesmos;
e) tubulações que passam paralelamente sob a área impermeabilizada,
as quais deveriam ter sido executadas no mínimo 10 cm acima do nível do piso
acabado, depois de terminada a impermeabilização e seus complementos, dificultado
a identificação de eventual falha da impermeabilização, ou vazamento da tubulação
caso ocorrência de infiltração por deficiência de estanqueidade;
f) encontro entre planos verticais e horizontais (paredes x pisos)
sem reforço da camada impermeável, conforme NBR 9575 (ABNT, 2003),
propiciando a ocorrência de rompimento da camada impermeável na meia cana;
g) paramentos verticais de bordas de laje ou platibandas com
elementos de alvenaria não rigidamente solidarizados às estruturas, conforme
NBR 9575 (ABNT, 2003), acarretando a ocorrência de trincas no encontro
alvenaria/estrutura propiciando além da passagem de água pela abertura das
mesmas, a ocorrência de percolação de água por detrás da camada impermeável
e conseqüente destacamento da mesma;
h) áreas com enchimento ou em desvão sem previsão, em ambos
os níveis, de pontos de drenagem e escoamento de água, segundo a NBR 9575
(ABNT, 2003), propiciando a ocorrência de percolação de água pela estruturas
devido a ponto de orvalho por liquefação do vapor d´água;
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i) pisos, bem como camada de proteção mecânica sem juntas de
retração e de trabalho térmico no encontro de diferentes planos (paredes x
pisos), bem como entre panos, e por sobre a abertura de juntas de dilatação
térmica conforme NBR 9575 (ABNT, 2003), propiciando a transferência de
esforços mecânicos de tração e compressão por sobre a camada impermeável,
conseqüente rompimento da mesma, percolação de água pelo concreto e
passagem de água pela abertura da junta de dilatação;
j) junta de dilatação não adequadamente executada como divisor
de água, com cotas mais elevadas no nivelamento do caimento, segundo a
NBR 9575 (ABNT, 2003), propiciando o escoamento de água sob o plano da
impermeabilização e conseqüente escoamento de água pela abertura da
junta, caso eventual falha de estanqueidade da camada impermeável;
k) ausência de camada de proteção mecânica em áreas sujeitas a
trânsito eventual de pessoas quando das operações de lavagem de reservatórios,
desobstrução de coletores de águas pluviais de calhas e lajes de cobertura,
acarretando a deterioração da camada impermeável;
l) ausência de camada de proteção mecânica em áreas expostas
às intempéries, acarretando o gretamento da camada impermeável não resistente
aos raios UV, ou do tipo autoprotegida.
Das anomalias por falha de execução do sistema de impermeabilização
ou de fabricação do produto impermeabilizante (anomalia de execução ou fabricação)
destacam-se:
a) falhas da impermeabilização, associadas à não observação
das informações gráficas e descritivas dos sistemas de impermeabilização
especificados no projeto executivo de impermeabilização;
b) produto de impermeabilização, o qual não atende, quando submetido
a ensaios laboratoriais de caracterização de suas propriedades físicas ou de
desempenho, aos requisitos mínimos preconizados nas normas técnicas brasileiras
ou internacionais cujo Fórum de Normalização, conforme artigo 32 (CDC,1990),
seja credenciado ao Conselho Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial
(CONMETRO);
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Das anomalias concernentes à ação de terceiros, seja durante
a construção, ou no decorrer do uso (mau uso ou ausência de manutenção
preventiva), ou por ausência de manutenção preventiva, desde que as informações
sobre procedimentos técnicos e ciclos de periodicidade das operações estejam
previstas no manual de operação, uso e manutenção, bem como as especificações
de procedimentos de execução do produto in natura, estejam previstos nos
manuais técnicos das industrias de fabricação (anomalia adquirida) destacamse:
a) deterioração da camada impermeável devido ao assentamento
de revestimentos por sobre o sistema de impermeabilização sem os cuidados
necessários quando da utilização de pregos e linhas “guia” para nivelamento
e colocação em esquadro dos revestimentos em argamassa, placas cerâmicas,
pedras naturais, etc, normalmente em pisos, soleiras, paredes e peitoris;
b) deterioração da camada impermeável devido a operações
de lavagem com instrumentos de limpeza inadequados tais como escovas
com cerdas de aço e produtos não compatíveis quimicamente com o tipo
de impermeabilização empregado;
c) deterioração da camada impermeável devido a alterações
introduzidas nas áreas impermeabilizadas, sem os cuidados necessários
quando da realização de demolições de alvenarias, remoção de revestimentos
de pisos e paredes, tendo em vista a existência, sob os mesmos, de um
sistema de impermeabilização;
Das anomalias por falhas decorrentes da ação de fenômenos da
natureza, desde que não previstos em projeto (anomalia acidental), destacamse:
a) deterioração da camada impermeável devido à ocorrência de
incêndio;
b) deterioração da camada impermeável devido à ocorrência
de trincas ou rachaduras, não previstas no projeto de impermeabilização,
provocadas por recalques diferenciados.
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Por fim, das anomalias provocadas por omissão, insuficiência ou
inadequação de instruções sobre a operação, uso e manutenção do produto
ou do sistema de impermeabilização, seja durante a construção ou no decorrer
do uso (anomalia de informação), destacam-se:
a) deterioração da camada impermeável devido a operações de
lavagem com instrumentos de limpeza e produtos não compatíveis física e
quimicamente com o tipo de impermeabilização empregado, por omissão
de instruções de manutenção preventiva;
b) falha de estanqueidade da camada impermeável, por gretamento ou
ressecamento devido à inadequada exposição aos raios UV, por omissão
de instruções de uso em manuais técnicos de fabricação.

4.7 Proposta de uma metodologia para apuração de prova pericial de
defeitos da impermeabilização em edificações
Como já foi observado, o método a ser empregado para obtenção
de provas periciais que envolvem defeitos da impermeabilização em edificações,
depende do tipo da ação judicial proposta e da sua finalidade. Entretanto, a
metodologia proposta neste trabalho, representada na figura 9 através de um
fluxograma de cunho técnico que complementa as etapas do trabalho pericial
apresentado nas figuras de 1 a 4, visto sua abrangência, é indicado no
planejamento dos trabalhos periciais para quaisquer das ações preventivas ou
condenatórias concernentes à matéria.
A estrutura desse método, baseada na proposta de Springer (1997),
é formada por quatro fases distintas: coleta de informações técnicas das provas
de instrução, ou seja dos documentos que instruíram a ação judicial e que
constam dos autos, bem como os complementares a serem requeridos pelo
perito e ou assistentes técnicos; levantamento de subsídios em campo, ou seja
quando da realização das vistorias; exames complementares se necessários, tais
como: testes de estanqueidade, prospecções, ensaios empíricos de campo e
ensaios tecnológicos em laboratório; diagnóstico da trilogia “origem/causa/efeito”
com elaboração do parecer c/resposta dos quesitos, consubstanciado em laudo.

Æ vem da pág. 29

C

Coleta das informações técnicas das
provas de instrução
a) Pareceres técnicos;
b) Instrumento de Contrato;
c) Projeto de Impermeabilização;
d) Notas Fiscais de serviço e produtos;
e) Diário de Obra ou Atas de reuniões.

As
informações
satisfazem?

Não

Requerimento às
partes ou via petição
ao juiz da apresentação
dos documentos
complementares.

Sim

Os documentos
complementares
satisfazem?

Não

Sim

Realização das
vistorias sem
necessidade de
subsídios de campo.
Realização das vistorias com levantamento
de subsídios em campo.
1) Características da edificação a ser
vistoriada;
2) Partes da edificação a serem vistoriadas;

Não

É possível
diagnosticar?

3) Reparos ou restaurações realizadas;
4) Tipos de impermeabilização empregados;
5) Tipos de substrato de cada uma das partes;
6) Tipos de serviços auxiliares;
7) Tipos de manifestação patológica (efeitos);

Sim

8) Informações locais.

Diagnóstico

Sim

1) causa:
2) origem:
a) anomalia de concepção;
b) anomalia de execução;
c) anomalia acidental;
d) anomalia adquirida;
e) anomalia de informação.

É possível
diagnosticar ?

Não

Realização do laudo
técnico com resposta
dos quesitos.

D

Exames Complementares
1) testes de estanqueidade;
2) prospecções;
3) ensaios de campo;
4) ensaios laboratoriais.

Æ vai para a pág. 30

– Atos do Perito no fluxo.
Figura 10 – Fluxograma de cunho técnico da atuação do perito no exame pericial nas fases do processo civil, no procedimento comum ordinário (art. 274, CPC) – 4a parte
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4.7.1 – Levantamento de dados constantes dos autos do processo civil
No curso do processo judicial, como já visto, apresentam-se fatos
controvertidos com relação ao direito pleiteado, ou seja, fatos afirmados
pelo autor na ação, impugnados pelo réu. No caso de tais fatos estarem
relacionados a defeitos da impermeabilização em edificações, o juiz é assistido
por perito de engenharia ou arquitetura, e as partes por assistentes técnicos de
mesma qualificação para fornecer-lhes elementos de prova relativamente dos
mesmos.
À demonstração da existência ou não dos fatos alegados no processo
judicial, é que se dá nome de prova. Portanto conforme Santos (1970) “os
atos do perito não deverão ir além dos convenientes e aconselháveis ao
conhecimento dos fatos e sua apreciação, de modo a concluir com sinceridade
e verdade”. Para tanto deve focalizar-se, quando das investigações, no inverso
da trilogia “origem/causa/efeito”, emitindo por fim apenas seu juízo técnico
aos fatos que lhe são submetidos ao exame, relembrando que perito não é
Juiz, bem como que os assistentes técnicos não são advogados de parte.
Após sua nomeação pelo juiz, o perito tendo previamente examinado
os autos em cartório, de ofício, apresentado e aceito a estimativa de seus
honorários pelas partes, deverá dar início aos trabalhos periciais. Intimado a
dar início ao exame pericial, dará ciência às partes do dia, horário e local das
vistorias e, finalmente, deverá retirar os autos do processo.
Em contrapartida os assistentes técnicos, cada um por sua vez,
deverão solicitar ao advogado da parte a qual assistirá, cópia dos autos do
processo, para conhecimento dos fatos e sua apreciação, necessários para a
formulação dos quesitos de ordem técnica. A apresentação destes é realizada
pelo advogado de parte através de petição32 ao juiz, contendo sua indicação,
em tempo nada mais do que exíguo de 05 (cinco) dias da nomeação do perito
e intimação das partes conforme CPC (art. 421). Ressalva-se ainda que os
assistentes técnicos não têm autorização para expedir pedido de vistas e cópias
do processo, apesar da solicitação de alguns advogados, uns tanto equivocados.
______________________________
32

requerimento formal, endereçado ao Juiz da Vara Cível competente.
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A retirada, pelo perito, dos autos do processo em cartório, de ofício,
normalmente é realizado mediante um protocolo interno conhecido como Livro
de Carga de processos. Sua devolução quando necessária ou após a entrega
do laudo, denomina-se “baixa da carga”.
De posse dos autos do processo, pelo perito, bem como da cópia
dos mesmos, pelos assistentes técnicos, o primeiro passo no planejamento dos
trabalhos periciais é a leitura do mesmo, no sentido de cientificar-se inicialmente
do tipo da ação proposta (ação preventiva ou cautelar, ou ação de conhecimento
condenatória), dos fatos expostos pelas partes, e deles colher os elementos que
julgarem proveitosos ao fim que têm em vista ao objeto da perícia.
É também de extrema importância o exame, nos autos, de todas as
provas documentais que instruíram a ação judicial tais como: pareceres técnicos
de vistoria prévia, ou de perícias técnicas realizadas antes do feito; contrato
de fornecimento de produtos e serviços de impermeabilização, bem como dos
revestimentos de acabamento final; projeto de impermeabilização; notas fiscais
de produtos e/ou de prestação de serviços de impermeabilização, relatórios
de ensaios tecnológicos de produtos, termo de conclusão dos serviços e da
respectiva garantia; atas de reunião ou livros de obra; correspondências de
solicitação de assistência técnica, etc.
a) Pareceres técnicos
Normalmente boa parte das ações judiciais é acompanhada por
peças instrutórias da ação propriamente dita, ou seja, parecer técnico
realizado por profissionais do ramo e por especialistas na matéria sujeita a
exame judicial. Tais peças devem ser minuciosamente examinadas pelo
perito e assistentes técnicos, principalmente quanto à abrangência das
informações da trilogia “origem/causa/efeito”, pois, eventual equívoco pode
vir a repercutir em conclusões totalmente desvirtuadas da realidade e causar
irreparáveis danos patrimoniais a uma das partes, ou de ambas.
b) Exame do instrumento de contrato da impermeabilização e dos
revestimentos de acabamento final
Um dos principais documentos a ser examinado dentre as provas
de instrução é o Instrumento de Contrato. Uma vez celebrado entre as partes

75

contratantes, esse documento estabelece uma série de compromissos a serem
cumpridos por ambos e é conhecida como obrigações contratuais.
Os contratos normalmente celebrados na indústria da construção
civil para os serviços de impermeabilização, são de mão-de-obra e de fornecimento
de produtos, ou seja, de fornecimento e execução da impermeabilização, sobre
as quais aplicam-se responsabilidades civis distintas, as quais não é de mérito
comentá-las.
É também no instrumento de contrato, quando da omissão da
realização do projeto de impermeabilização, que se encontram descritas as
especificações técnicas dos materiais e produtos empregados na obra, bem
como dos procedimentos de execução, muitas vezes cópias perfeitas de
manuais técnicos de industrias fabricantes de produtos dessa natureza .
Em leitura circunscrita das normas técnicas brasileiras em vigor
expedidas pela ABNT, destaca-se a seguinte prescrição da norma NBR 9574
(ABNT, 1986) – Execução de Impermeabilização:
O executante da impermeabilização deve receber as especificações dos
materiais a serem empregados e dos serviços a serem executados, tanto
quanto memoriais descritivos e justificativos, desenhos e detalhes específicos;
planilha de quantidade de serviços a serem realizados e indicação da forma
de medição dos serviços a serem realizados .

Outro dado importante para os peritos, constante do documento
de contrato no caso de omissão do projeto de impermeabilização, é a descrição
das áreas ou partes construtivas da edificação as quais foram submetidas à
impermeabilização, bem como a extensão em metragem.
É normal a ocorrência de especificações técnicas, ou até de projetos em
que a incorporadora ou construtora exige apenas a impermeabilização de áreas
sujeitas a constante incidência de águas, como ocorre no caso de banheiros, onde
a impermeabilização só é realizada nas áreas de box, quando muito em volta
dos ralos e nos rodapés das paredes das áreas adjacentes, sob conceito de
áreas de lavagem a seco.
Ainda no contrato, pode-se verificar a existência de cronograma físico
dos serviços de impermeabilização estabelecendo a data de início dos mesmos,
necessário para nortear o perito no estudo da técnica empregada na execução da
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impermeabilização da edificação, comparada às regras constantes das legislações
edilícias e das normas técnicas vigentes na época.
Documento importante ainda, o qual não se dispensa examinar é o
contrato de execução dos revestimentos de acabamento final de paredes, pisos,
soleiras, peitoris e cimalhas com pingadeira, bordas de piscina, bem como de
instalação de guarda-corpos, corrimãos, portões, pára-raios, etc. Tais estruturas
interferem, quando da sua execução e/ou instalação, diretamente com a
impermeabilização já executada.
c) Projeto de impermeabilização
Quando da existência do projeto de impermeabilização, o perito e
assistentes técnicos deverão se ater às especificações técnicas dos produtos
e sistemas de impermeabilização adotados; aos procedimentos de execução e
detalhes construtivos; às áreas designadas para impermeabilização e sua extensão;
aos resultados dos relatórios técnicos de ensaios laboratoriais dos produtos
empregados, etc, bem como na obtenção das seguintes informações:
I) o projeto encontra-se como “o construído”?
II) houve acompanhamento do projetista ou consultor?
III) todas as áreas que requerem estanqueidade foram objeto do
projeto e foram executadas?
IV) os produtos constam para serem ensaiados, e há registro dos
relatórios de ensaio e seus resultados?
V) houve acompanhamento do projetista ou empresa de execução
da impermeabilização quando da execução dos revestimentos de
acabamento final, e da instalação de outros elementos construtivos?
d) Exame de notas fiscais de produtos e serviços
Normalmente constam nesses documentos informações que identificam
a empresa que executou os trabalhos, o tipo de impermeabilização empregada na
obra e sua extensão em termos de área e local de execução, bem como a marca do
fabricante do produto.
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A identificação da marca de fábrica do produto empregado na obra,
conhecido por senha33 no meio jurídico, é imprescindível tendo em vista que o
fabricante responde pela reparação dos danos causados ao consumidor por
defeitos de fabricação, quais sejam: defeitos de projeto ou concepção, defeitos
de fabricação e defeitos de informação.
Defeitos de projeto, segundo Lopes, J.R.L (1992), Norris (1996), e
Cavalcanti (1996), são os que têm sua origem na concepção do produto, projeto,
desenho, especificações técnicas, etc, ou seja, desde o momento de sua
idealização ou criação. Os defeitos de projeto não se originam de inevitáveis
erros de linha de produção, ou das falhas de um controle de qualidade.
Defeitos de fabricação, ainda afirma este autor, são os que atingem
apenas alguns exemplares de um certo produto ou uma fabricação em série
destes, e não se deve à concepção dos mesmos, por si utilizáveis em condições
normais, os quais podem ser frutos do acaso, uma vez que o controle de
qualidade pode falhar.
Em relação a esta hipótese, “o produto afetado é divergente daquele
que era esperado pelo produtor, não preenchendo, desta forma, todos os itens do
padrão que lhe era imposto” Norris (1996).
No entanto, se na formulação química do produto não são empregadas
matérias-primas em quantidade necessárias para que o produto obtenha, quando
submetido aos ensaios prescritos numa dada norma técnica, os parâmetros
mínimos preconizados nesta, o defeito por si só não é de fabricação, e sim
de concepção, conforme bem assenta Cavalcanti (1996), “os defeitos de criação
decorrem da concepção ou idealização do produto, expressos na dicção
legal como defeitos de projeto ou fórmula (CDC, art. 12 caput)”.
Conforme Norris (1996),
Não obstante tenha sido bem concebido e fabricado, um produto pode
não oferecer a aludida segurança legitimamente esperada, por ter sido
introduzido, no mercado consumidor, sem adequadas explicações sobre
o uso, ou, por exemplo, acerca dos perigos que possa ocasionar
______________________________
33

Em italiano, segno, se entende o sinal, indício, senha, vestígio, marca, selo, insígnia, rasto
A senha é destinada à pessoa ou coisa, para distingui-las de outras pessoas ou de outras
coisas.
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Lopes J.R.L (1992) complementa que “o fabricante fica responsável
pelos danos causados pelo seu produto quando o consumidor, apesar de seguir
fielmente todas as instruções, for vítima de alguma lesão a seu patrimônio ou
pessoa”, do que se conclui que mesmo indicado ou descrito no manual de
operação, uso, manutenção de edificações, a forma e a periodicidade das
manutenções preventivas, caso venham a ocorrer manifestações patológicas
no elemento construtivo, mesmo que tenha realizado tais manutenções, pode o
fabricante vir a ser responsabilizado.
Por derradeiro cabe a ressalva de Lopes J.R.L (1992),
Não são defeitos do produto imputáveis ao fabricante os vícios que decorram
do mau uso do produto, ressalvada a inadequada explicação dada pelo
produtor, ou não relacionados com a fabricação. Podem originar-se de outras
fase do processo de distribuição, como sejam a estocagem, o transporte, etc.

Depois de conhecidos os fatos e realizado o exame de toda a
documentação constante dos autos, o perito e ou assistentes técnicos podem,
através de petição ao juízo ou diretamente entre si, requererem a exibição de
documentos complementares às partes.
Cabe ressaltar entretanto que, caso uma das partes não exiba o
documento requisitado, o juiz, com base nos artigos 335, 357 e 359 do
CPC, poderá ordenar que a parte requerida o exiba. Caso contrário, o juiz
permitirá que o requerente prove que a declaração não corresponde à verdade,
bem como poderá este admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do
documento ou da coisa, a parte pretendia provar, se o requerido não efetuar a
exibição ou se a recusa for havida como ilegítima.
e) informações de testemunhas
Por fim, haverá hipóteses em que as únicas ou melhores fontes
de informação serão as testemunhas, principalmente quando o perito e ou os
assistentes técnicos carecerem de informes quanto a fatos pretéritos e necessários
para deslinde da questão. Os assistentes técnicos poderão ouvi-las em
atendimento ao delineado no artigo 429 (CPC, 1973)
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4.7.2 Levantamento de subsídios em campo
Conforme aponta Lichtenstein (1995),
Dentro da fase de levantamento de subsídios, conceituamos a vistoria do
local como o processo em que o profissional se aproxima fisicamente do
edifício, e em particular do defeito específico, e procura através de exame
minucioso, pesquisar o maior número possível de informações a partir desta
possibilidade de contato físico.

Como já exposto anteriormente, cientificadas as partes do dia,
horário e local das vistorias para levantamento de subsídios em campo, ou
seja, no local da realização das vistorias do exame pericial, o perito e os
assistentes técnicos deverão monitorar-se através de um roteiro ou inquérito.
Estes instrumentos provem da adaptação para a realidade brasileira do proposto
por Lopes, J.M.G. (2000), para levantamento de dados para manutenção periódica
ou ocasional de sistemas de impermeabilização de edifícios em Lisboa.
O inquérito proposto neste trabalho e apresentado no Anexo B,
visa criar um instrumento de otimização das informações e dados necessários
à obtenção da prova pericial de defeitos da impermeabilização de uma
edificação e consiste num texto que poderá ser adaptado para uma planilha
de campo a ser preenchida pelo perito e ou assistentes técnicos, inicialmente
com dados exarados dos autos do processo, informações obtidas de testemunhas,
e inspeção ocular, através da escolha e marcação de itens pertinentes à área
vistoriada.
O objetivo senão outro é de obter do processo construtivo do imóvel
sub judice, o maior número de informações sobre o sub-sistema “impermeabilização”,
nas etapas de planejamento, projeto, fabricação, execução propriamente dita
e uso, ou seja, a anamnese para ser avaliada a ligação causa/efeito de modo a
definir com precisão sua origem, a qual poderá estar associada a uma ou
mais dos 05 (cinco) tipos de anomalias, já citadas, quais sejam: anomalias
congênitas ou de concepção; anomalias executivas e ou de fabricação; anomalias
acidentais; anomalias adquiridas; e anomalias de informação.

80

4.7.3 Testes, investigações não-destrutivas e invasivas, ensaios
tecnológicos e empíricos
A determinação da extensão das investigações do exame pericial
de defeitos da impermeabilização tem como condicionante básico o grau de
ocorrência de indícios de mau desempenho de partes da edificação que
requerem estanqueidade, caracterizados por manifestações patológicas, tais
como as citadas no item 4.2 deste trabalho.
Entretanto, nem todas as manifestações patológicas que detêm
tipologia característica da ocorrência de passagem de um fluido através um
elemento construtivo, têm relação direta ou indireta com falhas do subsistema
construtivo “impermeabilização”.
Como já citado, é necessário que seja abandonado pelo perito e ou
assistentes técnicos a habilidade pessoal intuitiva que, ao primeiro sinal de uma
mancha de umidade, gotejamento de água ou eflorescência, imediatamente os
atribui à deficiência deste subsistema construtivo sem ao menos se aprofundar
na busca e investigação de outros fatores de causa.
Na busca do fator de causa de tais manifestações patológicas pelo
perito e assistentes técnicos, é imprescindível a realização dos testes seguintes,
ressaltando-se que em caso de precipitação pluviométrica certamente os testes
ficarão comprometidos.
a) testes de estanqueidade dos elementos construtivos sobrejacentes
às manifestações patológicas;
Consiste, inicialmente, na obstrução dos ralos ou tubos de drenagem
da área sob suspeita de deficiência de estanqueidade, posterior represamento
da mesma com uma lâmina d’água de espessura de 50 mm (para áreas
expostas às intempéries), e de 10 mm (para áreas de lavagem ocasional),
ambas as espessuras no ponto de nível mais alto do plano da área testada (quando
possível), desde que limitados à altura da cota de nível das soleiras.
Entretanto, alguns cuidados deverão ser tomados, tais como a previsão
de um tubo ou elemento introduzido no ralo ou tubo de drenagem que permita
a água extravasar para o interior do mesmo evitando a ocorrência de alagamentos
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de outras áreas. Caso ocorram, podem comprometer o teste em andamento ou até
causar danos em áreas subjacentes; não obstrução das regiões de contato entre
componentes distintos, ou seja, no entorno dos ralos e tubos de drenagem.
Deve-se ter cautela quanto à realização de testes dessa natureza em
áreas com incerteza da existência sob o revestimento, do subsistema construtivo
“impermeabilização”, tais como em lajes externas sob pilotis, lajes internas com
pisos frios (laváveis), etc, tendo em vista que o grau de estanqueidade do elemento
construtivo está diretamente associado a uma pressão limite de utilização para o
qual foi projetado.
Atentar para a espessura máxima da lâmina d’água junto aos rodapés
impermeáveis de paredes, muretas, platibandas e pilares, tendo em vista a cota
mínima de 20 cm de embutimento da camada impermeável nestes elementos
construtivos em relação à cota de nível dos revestimentos de piso.
Pode ser empregado, quando possível, corante na água utilizada para
o teste para facilitar o reconhecimento das áreas subjacentes com deficiência
de estanqueidade. Entretanto cuidados devem ser tomados quanto ao produto a
ser empregado o qual poderá vir a causar manchas no revestimento, bem como
quanto à intensidade da cor, considerando que a ocorrência de deposição do
corante na face inferior do elemento construtivo em teste é interdependente do
nível de permeabilidade do mesmo.
Tendo em vista que a deficiência de estanqueidade de um elemento
construtivo está diretamente associada a uma pressão limite de utilização, cabe
ressaltar, que para a realização satisfatória deste teste em áreas impermeabilizadas,
bem como expostas às intempéries, recomenda-se além da espessura de 50 mm
de lâmina d’água, sua permanência pelo período de 5 (cinco) dias consecutivos.
Quando de áreas de lavagem ocasional, os 10 mm de lâmina d’água, deverão
permanecer pelo período de 24 (vinte e quatro) horas.
b) testes de estanqueidade de tubulações hidráulico-sanitárias e
pluviais;
Consiste na introdução de água em abundância no interior de ralos e
tubos de drenagem, utilizando uma mangueira de diâmetro recomendável de
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uma polegada, como equipamento, ou através de água corada, através do uso
de um balde plástico como equipamento. Entretanto cuidados devem ser tomados
quanto ao corante a ser empregado, o qual poderá vir a causar manchas no
revestimento, bem como quanto à intensidade da cor, considerando que a
ocorrência de deposição do corante na face inferior do componente em teste é
interdependente à abertura da fissura, trinca ou falha de colagem, solda ou
vedação de roscas.
c) testes das regiões de contato entre componentes distintos, ou seja,
no entorno dos ralos e tubos de drenagem;
Consiste na obstrução dos ralos ou tubos de drenagem da área sob
suspeita de deficiência de estanqueidade por refluxo d’água, sendo recomendável a
introdução no interior dos mesmos de uma bexiga de borracha, empregada em
bolas de futebol, preenchida com ar bombeado, de maneira que possa produzir
o represamento de uma lâmina d’água no interior do ralo ou do tubo de pelo
menos 50 mm de espessura, bem como a formação de uma poça d’água de
diâmetro de 100 mm no piso.
d) testes de absorção de água de elementos construtivos sobrejacentes
às manifestações patológicas;
O teste de absorção de água é recomendado em paramentos verticais
seja de alvenaria ou concreto, aparentes, ou revestidos por argamassa inorgânica,
pedras naturais ou sintéticas, grânulos minerais, placas cerâmicas ou outros
componentes, sob suspeita de estarem permitindo a ocorrência de passagem de
água através dos mesmos no que consiste no espargimento de água sob pressão,
através de equipamento de lava a jato, ou simples mangueira, ambos com jato
d’água direcionado à região a ser testada, como por exemplo uma caixa de
passagem de fiação elétrica ou ponto de luz, uma fissura ou trinca na parede
ou entre esta e elementos de rufo; juntas de trabalho; etc.
Na checagem dos resultados dos testes descritos de “a” a “d”,
pode o perito e ou assistentes técnicos, utilizarem como instrumento sua
habilidade através de um ou mais dos 5 (cinco) sentidos humanos, quais
sejam: visão, audição, tato, olfato e até mesmo o paladar.
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Entretanto, nos casos de difícil constatação visual da ocorrência
da passagem do fluído através dos componentes construtivos em teste de
estanqueidade, recomenda-se a realização, pelo perito, de medidas nãodestrutivas para checagem da quantidade de água (teor de umidade) no material,
a partir da superposição, na superfície contrária ao eventual fluxo do fluido,
de um filme de polietileno transparente (plástico), com dimensões próximas a
50 x 50 cm, o qual deverá ter suas bordas perimetrais vedadas com fita
adesiva, aderida ao substrato, ou através do emprego de instrumentos portáteis
e eletrônicos de medição de índice de retenção de umidade em substratos .
O filme plástico transparente utilizado como instrumento, evidencia
visualmente a ocorrência de retenção do fluido no substrato devido ao turvamento
provocado pela condensação da água retida no substrato.
Os instrumentos de medição eletrônicos operam no princípio da
medida não-destrutiva de impedância, ou seja, os eletrodos paralelos montados
na base do medidor, durante sua operação por contato na superfície do substrato
sob investigação, transmitem sinais de freqüência baixa a uma profundidade
próxima a 12,5mm (CME 4 - Tramex), o que pode variar de modelo a modelo e
fabricante. Na operação estes instrumentos comparam a mudança na impedância
causada pela presença da umidade no substrato indicando em um seletor
analógico ou digital o percentual de concentração de água auferido.

Figura 11 – Instrumento eletrônico de medição de teor de umidade em concreto (CME 4 - TRAMEX LTD.).
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Como já comentado, a realização do projeto de impermeabilização é
obrigatória para obras de edificação multifamiliar, comercial e mista, industriais, bem
como para túneis, barragens e obras de arte, em execução ou sujeitas a acréscimo
ou reconstrução, ou ainda àquelas submetidas a pequenas reformas ou reparos.
Entretanto, na falta deste documento de pesquisa para levantamento
pelo perito e ou assistentes técnicos dos subsídios necessários para o entendimento
da anamnese do sistema de impermeabilização empregado na edificação sub
judice, ou outros documentos já citados, tais como: contrato de fornecimento
de produtos e serviços de impermeabilização; notas fiscais de venda de produtos
e ou de prestação de serviços; memoriais descritivos, etc; far-se-á necessária a
realização de inspeções destrutivas através de prospecções locais, tendo em
vista que a maior parte das camadas impermeáveis encontra-se executada sob
o revestimento de pisos e paredes, terra de jardinagem, telhados, etc.
Cuidados na execução dessa atividade técnica devem ser redobrados,
com vistas à possibilidade de ser a camada impermeável danificada quando da
remoção do revestimento para identificação do sistema de impermeabilização
empregado, bem como de todas as suas camadas e/ou serviços auxiliares.
Outro dado importante a ser obtido através dessa atividade técnica é a
prova por contra-senha34 de procedência do produto impermeabilizante empregado,
ou seja, a marca de fábrica do mesmo, como por exemplo, em mantas asfálticas,
mantas de elastômeros, etc. Outros exames e análises são necessários, quando os
dados obtidos pelo perito e ou assistentes técnicos na vistoria da edificação sub
judice e na anamnese não se mostram suficientes para o diagnóstico preciso da
trilogia origem/causa/efeito, e, portanto para a produção da prova plena, de
forma a conduzir o juiz á justa decisão do litígio, como já explicado.
Tais exames podem ser classificados em:
a) ensaios de campo – tecnológicos ou empíricos;
b) ensaios laboratoriais – tecnológicos, realizados em laboratório, sob
critério de atendimento a parâmetros preconizados numa dada norma técnica
prescritiva do produto sob averiguação da qualidade de suas propriedades físicas.
______________________________
34

Senha que tem como qualidade, que lhe é inerente, uma específica destinação probatória.
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a) ensaios de campo – tecnológicos e empíricos:
Segundo orientação da norma NBR 9575 (ABNT, 2003), a camada
impermeável quando flexível pode ser aderida, não aderida e parcialmente aderida
ao substrato. As impermeabilizações do tipo rígido normalmente, devido ao seu
processo de aplicação, se incorporam ao substrato através de aderência física e
química.
A norma NBR 11905 (ABNT, 1992) estabelece que os resultados
dos ensaios de aderência, os quais se encontram explicitados na norma
NBR 12171 (ABNT, 1992), devem superar a 0,3 MPa., sendo o único ensaio
tecnológico de um produto impermeabilizante possível de ser realizado tanto em
laboratório como no campo.
Entretanto, uma vez determinada no projeto, ser a camada impermeável
aderida ao substrato quer através de chama de maçarico de gás GLP, ou através
de fusão com asfalto aquecido à temperatura adequada aplicado diretamente
sobre o substrato ou camada de regularização, como por exemplo no caso de
mantas asfálticas, testes de arrancamento manual podem ser realizados pelo
perito para averiguar, de forma empírica, as seguintes condições de resistência,
penetração e aderência:
I) resistência da camada de regularização (foto 4);
II) penetração do produto de camada de imprimação no substrato
ou na camada de regularização;
III) aderência da camada berço na camada de imprimação;
IV) aderência da camada impermeável quando aplicada à chama
de maçarico na camada de imprimação;
V) aderência do asfalto empregado na aplicação à quente da camada
impermeável, na camada de imprimação;
VI) aderência da camada impermeável no asfalto empregado na
aplicação à quente (foto 5);
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Foto 4 – Vista do teste empírico de arrancamento da camada impermeável em manta asfáltica
cujo resultado evidenciou a baixa resistência mecânica da camada de regularização em argamassa
inorgânica de cimento e areia.

Foto 4 – Vista do teste empírico de arrancamento da camada impermeável em manta asfáltica
cujo resultado evidenciou má aderência desta ao asfalto empregado como produto de aplicação.
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b) ensaios laboratoriais - tecnológicos:
Normalmente os ensaios da camada impermeável são realizados
em amostras coletadas do produto in natura, mas não há contra indicativo da
realização em amostras coletadas em campo do produto aplicado. Os ensaios
podem ser de caracterização ou de avaliação de desempenho do produto.
Os ensaios de caracterização do produto impermeabilizante determinam
suas propriedades físicas: viscosidade, ductibilidade, densidade, dureza, ponto
de amolecimento, etc; e as propriedades químicas: identificação qualitativa e
quantitativa dos elementos e compostos químicos presentes na amostra, os
quais, segundo Picchi (1986), não procuram reproduzir as condições de exposição, e,
através dos mesmos, não se pode avaliar diretamente o desempenho do produto.
Os ensaios de avaliação de desempenho por sua vez, diz Picchi (1986),
São ensaios em que se tenta reproduzir o mais fielmente possível as
condições de exposição, simulando, de forma padronizada e de preferência
combinada, as solicitações a que será submetido o produto, estes ensaios
permitem a verificação direta do atendimento a um critério de desempenho.

O Anexo C apresenta, segundo Pereira (2003), os métodos de ensaios
dos produtos de impermeabilização que se encontram normalizados pela ABNT,
bem como aborda os ensaios de alguns produtos vendidos no mercado nacional
embora não normalizados, da forma apresentada pelos próprios fabricantes em
seus catálogos, podendo, portanto sofrer alterações em seus parâmetros e
métodos.

4.7.4 Elaboração do laudo pericial
Terminadas as operações de exame dos autos e seus documentos,
os próprios e os complementares requeridos às partes; realizada a anamnese
e as vistorias conjuntas da edificação sub judice, e as inspeções oculares e
destrutivas de seus elementos e componentes construtivos; caracterizadas as
manifestações patológicas e os locais de sua ocorrência; realizados os testes
de estanqueidade e checagem de seus resultados, bem como os ensaios de
campo e laboratoriais; e por fim analisadas todas as operações anteriores, e
feito os estudos necessários, o perito está apto a elaborar o laudo.
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Conforme já visto, o laudo deve vir de forma escrita, utilizando
vocabulário preciso e adequado a seus leitores, restringindo-se ao objeto da
perícia sem ultrapassar os limites de sua abrangência, sendo fiel na exposição
das operações e ocorrências das diligências; deve ter suas conclusões na
matéria submetida a exame, pautada nos fatores de causa, efeito e origem dos
problemas indagados, desde que fundamentados; ter respostas justificadas
aos quesitos formulados pelas partes, bem como ser acompanhado de plantas,
croquis, produções fotográficas, ou quaisquer outras reproduções mecânicas
ou eletrônicas de fatos ou de coisas, as quais fazem prova plena destes, se a
parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. (art. 225,
CC).
No caso de impugnada a exatidão das produções fotográficas
apresentadas no laudo, em atendimento, como já visto, ao disposto no art.
385 do CPC, em seu parágrafo primeiro, deverá ser juntado o respectivo
negativo. Se a prova for uma fotografia publicada em jornal, poderão ser
exigidos a fotografia original e o negativo (art. 285, § 2 o ).
Recomenda-se ainda que o laudo do perito judicial seja realizado
com base na estrutura descrita no item 2.5 do Capítulo 2, e que esteja
pautado nos critérios preconizados na norma NBR 13752 (ABNT, 1996).
Caso os assistentes técnicos não venham a convergir com o laudo do
perito, subscrevendo-o, poderão oferecer seus pareceres técnicos pautados na
estrutura de laudo apresentada no item 2.6 deste trabalho.
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5 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA EM ESTUDO DE CASO
5.1 Considerações preliminares
Como observado neste trabalho, a metodologia proposta, tendo em
vista sua abrangência, é indicada no planejamento dos trabalhos periciais para
quaisquer das ações preventiva ou condenatória concernentes a defeitos de
impermeabilização em edificações.
Apesar de ter sido apresentado um fluxograma que aborda as
fases do processo civil, no procedimento comum ordinário (figura 1), o caso
relatado a seguir, consistiu no exame pericial de uma ação de produção antecipada
de provas, cujo fluxo de atuação do perito e dos assistentes técnicos é idêntico
ao de uma ação de rito ordinário.
A ação movida pelo condomínio contra a incorporadora e construtora
do edifício teve como objeto da perícia judicial a constatação de defeitos de
impermeabilização do edifício, bem como a apuração da trilogia efeito/causa/
origem tendo o autor deste trabalho atuado como consultor técnico do perito
judicial, tendo a oportunidade de empregar a metodologia aqui proposta.

5.2 – Preliminares do laudo pericial
O perito expôs preliminarmente, no preâmbulo do laudo pericial,
ser o Condomínio legítimo representante dos interesses dos moradores do
edifício, os quais haviam adquirido da Incorporadora, suas unidades residenciais.
Com o passar do tempo e uso do imóvel, emergiram nas áreas comuns do
prédio, em especial nos tetos do 1o e 2o subsolo, vazamentos e infiltrações.
Como solução adotada, foram instaladas calhas nestes locais, conforme
relatório fotográfico carreado aos autos.
Esclareceu ainda o perito no histórico dos fatos alegados nos autos
do processo civil que, por não ter o autor de forma amigável se composto com
a Incorporadora-ré, este requereu em juízo a realização do exame pericial sob
o objeto da determinação da extensão e natureza dos danos do imóvel, não se
contrapondo esta ao acompanhamento da produção de provas periciais,
tendo ambas formulado quesitos e indicado seus assistentes técnicos.
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Em complementação citou ter sido nomeado pelo juízo, bem como
ter sido assessorado por engenheiro especialista na matéria a ser apreciada,
indicado pelo Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI) e por empresa do
ramo para o preparo e realização de testes de estanqueidade, inspeções destrutivas
e coleta de testemunhos da camada impermeável das áreas descobertas, sob
pilotis do pavimento térreo em especial, áreas de circulação de pedestres,
jardins, floreiras, deck e piscina. Esclareceu por fim, que os ensaios de
caracterização física dos testemunhos foram realizados pela equipe técnica do
laboratório de pavimentação e impermeabilização do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo (IPT).

5.3 Análise da documentação dos autos
Após análise da documentação o perito expôs que, de acordo com os
documentos de Alvará de Construção e Auto de Conclusão, a Incorporadora-ré
executou o empreendimento entre as datas de 20 de outubro de 1993, a 17 de
outubro de 1995. Seguidos 4 anos, 11 meses e 18 dias da data de conclusão do
prédio, a incorporadora foi notificada via Oficial de Registro sobre a ocorrência de
anomalias na edificação, citando entre outras, a laje do térreo com diversos pontos
de infiltração, assim como a piscina de adultos, e existência de calhas instaladas no
1o subsolo pela Incorporadora sob os focos as quais simplesmente direcionavam a
água para o piso.
Divulgou ainda, após exame do contrato de empreitada de serviços de
impermeabilização a razão social da empresa que os executou, a natureza dos
trabalhos contratados (fornecimento de produtos, mão-de-obra, equipamentos e
utensílios necessários para a execução), as plantas (AQ-4, 8, 9, E3.3) e as
especificações técnicas do produto empregado, seu codinome comercial, sua
procedência, e áreas da edificação onde foram executados. Esclareceu que tais
produtos deveriam atender aos parâmetros mínimos estabelecidos na norma NBR
9952 (ABNT, 1987), reproduzindo no verso de uma das laudas a planilha descritiva
das áreas da edificação impermeabilizadas, suas quantidades e custos individuais e
custo total.
Ao se ater ainda no exame desse contrato, reportou alguns dos
descritivos de procedimento de execução, quais sejam: “as áreas cobertas do
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pilotis receberão manta asfáltica 4 mm na região que dá continuidade para
arremate da manta asfáltica aplicada nas áreas descobertas” e, “nos demais
casos a camada separada será de papel "Kraft" betumado”.
Divulgou ainda, conforme constou do contrato, que a empresa de
impermeabilização receberia a última parcela dos serviços objeto deste
contrato, quando estivessem integralmente concluídos e aceitos pela Gerência
da Obra, bem como ter sido entregue o certificado de garantia pelo prazo de
05 (cinco) anos a contar da conclusão dos serviços.
Por fim, após análise das plantas (AQ-4, 8, 9, E3.3), requeridas
juntamente com o contrato de empreitada de impermeabilização e documentos
complementares, o perito teceu o seguinte comentário:
Conforme exame e análise do signatário de tais plantas, apesar de fazerem
parte do contrato de empreitada de serviços de impermeabilização, as
mesmas não apresentam qualquer desenho de detalhamento construtivo,
constituinte de um PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, conforme preconizado
no item 4.3.2 da NBR 9575:1986 - Elaboração de projeto de Impermeabilização,
necessário para a correta execução da impermeabilização de conformidade
com o estabelecido no item 4.1.2 da NBR 9574:1986 - Execução de
Impermeabilização, normas estas de observância compulsória, de acordo
com o Código de Obras do Município de São Paulo e Código de Defesa do
Consumidor, vigentes à época de aprovação do projeto legal e da execução
das obras de construção do prédio do Requerente.

5.4 Vistoria
O perito de posse dos autos, após exame do mesmo, deu início às
mesmas, reportando neste item do laudo o descritivo das características físicas
da edificação sub judice, do terreno e da região de situação da edificação. No
entanto, não iniciou antes da análise de toda documentação carreada ao
processo civil e dos complementares requeridos à incorporadora, nem antes
de cientificados os litigantes do dia, local e hora das vistorias.
Descreveu ainda o perito que de uma forma geral, o prédio quando
das vistorias, encontrava-se em boas condições de conservação, afora as
lesões constatadas em alguns de seus elementos construtivos, as quais
comprometiam somente as condições de serviço e de funcionamento da
construção, associadas ao insatisfatório desempenho do subsistema construtivo,
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"impermeabilização", sem contudo, conferir-lhe iminente risco de segurança e
comprometimento estrutural.
Entretanto, salientou que tal deficiência permite a ocorrência de
percolação de água pelos elementos estruturais, lixiviação de compostos do
concreto, corrosão das armaduras, e que tal processo é degenerativo e caso
não seja interrompido, reduz de forma significativa a vida útil total das
estruturas, apresentando o gráfico abaixo, obtido de Helene (1993).

Figura 12 – Conceituação de vida útil das estruturas de concreto tomando-se por referência o
fenômeno da corrosão das armaduras (fonte: Helene, P.R.L. Contribuição ao estudo da corrosão em
armaduras de concreto armado, 1993. 231p. Tese (Livre-Docência), Escola Politécnica, Universidade
de São Paulo.).

Com objetivo de apontar os trechos com indícios de ocorrência de
infiltração, constatados durante as vistorias da edificação caracterizados
por manchas de umidade nas superfícies do concreto "aparente" da face
inferior de algumas lajes e vigas estruturais do piso térreo, etc., o perito
realizou conforme adiante ilustrado as seguintes etapas previstas na metodologia
proposta neste trabalho:
a) fotografou e mapeou em croqui o local de origem de todas as
manifestações patológicas constatadas, antes e após a realização de testes de
estanqueidade (figura 12);
b) efetuou testes de estanqueidade das áreas sobrejacentes às
manifestações patológicas constatadas e mapeadas;
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c) aferiu através de instrumentação a efetiva ocorrência de infiltrações
nos elementos construtivos;

Legenda:
- Manchas de umidade na laje do Pav. Térreo
- Percolação de água pela laje do Pav. Térreo.
- fissuras na laje do Pav. Térreo

Figura 13 – Croqui de mapeamento das manifestações patológicas constatadas pelo perito na face
inferior das lajes dos pátios externos do pav. térreo da edificação vistoriada, antes e após a realização
dos testes de estanqueidade e posteriormente à aferição com instrumento eletrônico de medição de
teor de umidade em concreto (CME 4 - TRAMEX LTD.).

d) realizou inspeções destrutivas para levantar as hipóteses de causa
das falhas de estanqueidade, mapeando em croqui os locais de sua realização
(figura 13);
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e) identificou as camadas que compunham a impermeabilização
como subsistema construtivo, bem como a marca de procedência da camada
impermeável;
f) coletou testemunhos (amostras) da camada impermeável e mandou
por fim ser efetuado os respectivos ensaios tecnológicos dos testemunhos
coletados.

Legenda:
- Áreas de desvão não impermeabilizadas.
- Trechos prospectados para coleta de amostras da camada impermeável existente
Î - Vistas

Figura 13 – Croqui de mapeamento das áreas de desvão não impermeabilizadas constatadas pelo
perito e dos trechos de piso dos pátios externos do pav. térreo da edificação vistoriada, prospectados
para coleta de amostras da camada impermeável existente para realização de ensaios tecnológicos
de caracterização física
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Foto 6 – Vista parcial da face inferior da laje de fundo da piscina de adultos da edificação
vistoriada no exame pericial, com indícios de infiltração caracterizados por eflorescências.

Foto 7 – Vista parcial da face inferior da laje de um dos jardins da edificação vistoriada no
exame pericial, com indícios de infiltração caracterizados por eflorescências.
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Foto 8 – Vista parcial do pátio direito do pav. térreo da edificação vistoriada no exame pericial,
com água represada sobre o piso para teste de estanqueidade.

Foto 9 – Vista parcial do pátio esquerdo do pav. térreo da edificação vistoriada no exame
pericial com água represada sobre o piso para teste de estanqueidade.
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Foto 10 – Vista parcial da face inferior da laje do pátio esquerdo do pav. térreo da edificação
vistoriada no exame pericial com ocorrência de percolação de água pelo concreto após a
realização do teste de estanqueidade.

Foto 11 – Vista da realização de aferição de percolação de água pelo concreto de uma das
vigas-parede da piscina de adultos, com instrumento eletrônico de medição de umidade da
TRAMEX LTD..
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Foto 12 – Vista de um dos ralos do pátio direito do pav. térreo da edificação vistoriada no
exame pericial, com água represada no interior do mesmo, evidenciando a ocorrência de
parcial obstrução da vazão de água pelo tubo coletor de águas pluviais.

Foto 13 – Vista da peça de inspeção de limpeza do coletor de água pluvial do ralo comentado
na foto 10, com materiais sedimentados no interior da mesma, os quais devido à parcial
obstrução da tubulação propiciam a ocorrência de refluxo de água e percolação de água pelo
concreto no entorno dessa peça.
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Foto 14 – Vista de um dos trechos de piso do pátio esquerdo do pav. térreo da edificação
vistoriada no exame pericial, após a realização de prospecção para coleta de amostra da
camada impermeável existente onde foi constatado que esta, do tipo flexível em manta
asfáltica, se encontrava destacada do substrato na altura do rodapé da parede.

Foto 15 – Vista um outro trecho de piso do pátio esquerdo do pav. térreo da edificação
vistoriada no exame pericial, após a realização de prospecção para coleta de amostra da
camada impermeável existente onde foi constatada a existência de uma lâmina d'água sob a
mesma evidenciando a deficiência de estanqueidade da mesma.

100

Foto 16 – Vista da camada impermeável comentada na foto 15, do tipo flexível em manta
asfáltica, a qual se encontrava com o polietileno da face voltada para o substrato quase intacto
evidenciando a deficiência de queima à chama de maçarico quando de sua aplicação.

Foto 17 – Vista da camada impermeável do tipo flexível em manta asfáltica, empregada nas
lajes do pátio esquerdo da edificação vistoriada no exame pericial, a qual pode ser identificada
através de prova da senha como de fabricação da industria “X”.
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Foto 18 – Vista da camada impermeável do tipo flexível em manta asfáltica, demarcada como
“amostra 1” para coleta e envio ao IPT para ensaio de caracterização de suas propriedades
físicas, segundo a NBR 9952 (ABNT, 1987).

Foto 19 – Vista da camada impermeável comentada na foto 18, após a realização de coleta de
amostra para envio ao IPT no sentido de serem realizados os ensaios de caracterização de
suas propriedades físicas, segundo a NBR 9952 (ABNT, 1987).
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Foto 20 – Vista das amostras da camada impermeável do tipo flexível, em manta asfáltica,
coletadas durante o exame pericial para envio ao IPT no sentido de serem realizados os
ensaios de caracterização de suas propriedades físicas, segundo a NBR 9952 (ABNT, 1987).

Tabela 3 – Resultado dos ensaios de caracterização física, expedido pelo IPT, evidenciado que a
manta asfáltica não atende aos critérios prescritos da norma NBR 9952 (ABNT,1997) nos itens
de resistência a tração do estruturante no sentido longitudinal, flexibilidade à baixa temperatura
e resistência ao impacto.
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5.5 Da análise e conclusões
Após a análise de toda a documentação de construção do prédio,
e das constatações apuradas durante as vistorias e do estudo dos resultados
dos ensaios tecnológicos de caracterização física da camada impermeável,
o perito conclui, em suma, pela ocorrência das seguintes anomalias:
a) anomalias de concepção: um dos fatores de causa de alguns
focos de infiltração constatados sob as áreas de desvão junto aos pátios do
pavimento térreo, foi a ausência de um projeto de impermeabilização, o qual não
só definiria as áreas dessa edificação que requereriam estanqueidade, como
também especificaria detalhes de sua execução e controle tecnológico do produto
empregado;
b) anomalias de execução: foi constatada a má aderência da camada
impermeável ao substrato, por falha de aquecimento da face inferior de contato
da manta com o substrato, intensificando o escoamento da água sob essa camada
e dificultando a exata identificação pelo perito de eventual trecho deteriorado;
c) anomalias de fabricação: as três amostras coletadas da camada
impermeável em manta asfáltica não foram aprovadas no exame visual do ensaio
de flexibilidade à baixa temperatura (ocorreu fissuração da massa asfáltica).
Também, não permaneceram vedados quando submetidos ao ensaio de
estanqueidade à água, sendo a hipótese mais provável para essas ocorrências
o emprego na formulação da massa asfáltica de um baixo percentual de polímero.
Esta formulação reduz seu desempenho quanto à flexibilidade e resistência
mecânica, tornado-a suscetível à fissuração por envelhecimento precoce. Pode
ser esta a causa mais provável para o desempenho insatisfatório deste subsistema
construtivo, sendo necessário para solução definitiva e restabelecimento da
estanqueidade dos pátios descobertos e sob pilotis e desvãos, jardins e jardineiras,
deck e piscina, todos localizados no pavimento térreo, a substituição integral da
camada impermeável existente.

5.6 Respostas dos quesitos e encerramento
Sem mais a declarar o perito respondeu os quesitos formulados no
processo e encerrou o laudo técnico se colocando à disposição do Juízo.
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6 CONCLUSÃO
A indústria da construção civil brasileira tem sido alvo constante de
demandas judiciais diante do comportamento em uso de seu produto, fruto
não só da ineficiência técnica de inovações tecnológicas aplicadas no processo
produtivo com o intuito de minimizar gastos e aumentar a capacidade produtiva,
como também da falta de investimento do setor em busca de ferramentas mais
eficazes para análise e avaliação de desempenho de seus produtos ao longo
do tempo, seja de elementos, componentes, instalações, sistemas construtivos,
ou da edificação como um todo, de forma a atender as exigências do usuário
quanto à segurança, habitabilidade e durabilidade.
Por outro lado, como qualquer produto posto no mercado, para manter a
durabilidade deste, deve-se zelar pela conservação do mesmo, submetendo-o a
intervenções de manutenção que atendam todas as instruções do fornecedor sobre
sua forma e periodicidade, desde que registrados no “Manual de operação, uso e
manutenção”, o que não tem ocorrido em ambos os sentidos.
A pesquisa apresentada neste trabalho, publicada em 1998, sobre o
comportamento de edificações ao longo dos 5 (cinco) primeiros anos de seu
uso e operação nos leva a crer, por meio das não-conformidades levantadas,
que as ocorrências relacionadas a defeitos de impermeabilização, em terceiro
lugar dentre todas as ocorrências anunciadas, se devem, à não elaboração
do projeto de impermeabilização, mesmo passados 12 anos da elaboração da
NBR 9575 (ABNT, 1986). Entretanto, 20 anos após de sua normalização, nada
mudou, mesmo tendo sido este projeto considerado de elaboração compulsória
para edificações através da NBR (ABNT, 2003).
A responsabilidade pelos defeitos, não-conformidade e ausência
de manutenção, mais precisamente devido a defeitos de impermeabilização
em edificações, tem sido objeto da atuação do perito engenheiro e arquiteto
no judiciário, os quais, apesar da procura de aperfeiçoamento técnico diante da
deficiência disciplinar e interdisciplinar na matéria tratada neste trabalho,
acaba por não atuarem com proficiência em perícias técnicas e judiciais dessa
natureza, apresentando ludos com conclusões equivocadas.
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Neste sentido espera-se que este trabalho sirva de material de apoio
para engenheiros e arquitetos que se iniciam no trabalho pericial ou mesmo para
os mais experientes, pois se aprofunda nos aspectos relevantes sobre a obtenção
de prova pericial de defeitos de impermeabilização, o qual trás vasta informação
técnica e didática sobre Impermeabilização, adquirida ao longo dos 15 anos
de atuação do autor em perícias dessa natureza, bem como na realização de
estudos, projeto e consultoria no campo da Patologia das Edificações.
Parece inegável o fato de que a metodologia para realização de
prova pericial de defeitos da impermeabilização em edificações proposta neste
trabalho se justifica adequada em vista dos resultados obtidos quando de sua
aplicação no planejamento dos trabalhos periciais de uma dada ação judicial de
produção antecipada de provas acerca do tema, os quais enalteceu a figura do
Perito em Engenharia diante do Judiciário e da sociedade como um todo, por
se mostrarem suficientes para o perfeito esclarecimento dos fatos controvertidos
com relação ao direito pleiteado no processo.
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7 RECOMENDAÇÕES PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO
Propõe-se que este trabalho venha despertar o interesse de demais
outros colegas engenheiros e arquitetos na procura do aprimoramento deste,
assim como no desenvolvimento de metodologias para realização de prova
pericial de outros subsistemas construtivos.
E ainda, que este trabalho sirva de alguma forma para que a indústria
da construção civil brasileira se conscientize da necessidade de investir no setor
de impermeabilização em busca de ferramentas mais eficazes para análise e
avaliação de desempenho dos produtos desse subsistema construtivo, de forma
a atender as exigências do usuário quanto a estanqueidade, salubridade,
segurança, habitabilidade e durabilidade das edificações.
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TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA CAMADA IMPERMEÁVEL
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MODELO DE INQUÉRITO-TIPO

115

MODELO DE INQUÉRITO-TIPO
A – DADOS GERAIS SOBRE O PROCESSO JUDICIAL
A.1 – Identificação da Ação Judicial:
Tipo da ação: __________________________________________________________
Autos no: __________________________________________ Data: ______________
Fórum: ___________________________________________ Vara Cível: __________
Autor: ________________________________________________________________
Réu: _________________________________________________________________

A.2 – Histórico dos fatos alegados pelos litigantes:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

A.3 – Documentos dos autos, examinados:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

A.4 – Documentos complementares, a requerer:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

B – DADOS GERAIS SOBRE A EDIFICAÇÃO VISTORIADA
B.1 – Identificação da Edificação
Identificação do edifício: _________________________________________________
Local do edifício: _______________________________________________________
Uso: ________________ No de blocos: ______ No de Pavs:_____________________
Data e no do “Auto de Conclusão”: _________________________________________
Incorporadora: _________________________________________________________
Construtora: ___________________________________________________________
Data do projeto de impermeabilização: ______________________________________
Data do projeto de impermeabilização: ______________________________________
Empresa de projeto de impermeabilização: ___________________________________
Empresa de impermeabilização: __________________________________________

B.2 – Partes da edificação vistoriada
Lajes de Heliponto;
Lajes de cobertura de reservatórios d´água superiores (acessível para trabalhos
de manutenção);
Lajes de cobertura especial funcionando como piso técnico (com densidade
elevada de equipamentos eletromecânicos e de tubulações diversas)
Lajes de cobertura de unidades (acessível para trabalhos de manutenção);
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Lajes de cobertura acessível a veículos (estacionamento e ou garagem);
Lajes de playground (brinquedos);
Lajes de circulação de pedestres;
Lajes de quadra poliesportiva;
Lajes de jardim (jardineiras e floreiras);
Lajes de deck;
Lajes de cobertura de desvâos;
Lajes de cobertura de guarita;
Lajes de banheiro (áreas comuns);
Lajes de sauna;
Lajes de descanso de sauna;
Lajes de terraço-jardim-piscina (unidades de cobertura);
Lajes de terraço (unidades-tipo);
Lajes de banheiros (unidades de cobertura);
Lajes de banheiros (unidades-tipo);
Lajes de banheiro (áreas comuns);
Lajes de cozinhas (unidades de cobertura);
Lajes de cozinhas (unidades-tipo);
Lajes de áreas de serviço (unidades de cobertura);
Lajes de áreas de serviço (unidades-tipo);
Lajes de lavabo (unidades de cobertura);
Lajes de lavabo (unidades-tipo);
Lajes de deck (unidades de cobertura);
Outras lajes: ______________________________________________________
Calhas de telhados;
Piscina de adultos (áreas comuns);
Piscina infantil (áreas comuns);
Piscina (unidades de cobertura);
Reservatório inferior (célula 1);
Reservatório inferior (célula 2);
Reservatório superior (célula 1);
Reservatório superior (célula 2);
Compartimento de barrilete;
Paredes ou cortinas de contenção de solo;
Escadarias expostas às intempéries (Pav. Ático);
Escadarias expostas às intempéries (térreas);
Outras áreas ou compartimentos: _____________________________________
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B.3 – Trabalhos de reparação efetuados durante o uso e utilização da edificação
vistoriada
Já houve trabalhos de reparação na _________________________________
em __ / __ / __, e na __________________________________em __ / __ / ___
As reparações foram localizadas em: __________________________________
As reparações foram generalizadas em: ________________________________
As reparações foram feitas pela empresa: _________________ em __ / __ / ___
Nunca houve trabalhos de reparação realizados
Desconhece-se se houve trabalhos de reparação realizados

C – DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EMPREGADOS EM CADA
PARTE DA EDIFICAÇÃO VISTORIADA
C1 - Lajes de Heliponto (exemplo)
C.1.1 – Impermeabilização do tipo rígido
Argamassa impermeável com aditivo hidrófugo;
Argamassa modificada com polímero;
Argamassa polimérica;
Cimento modificado com polímero;
Membrana epoxídica.

C.1.2 – Impermeabilização do tipo flexível
Membrana de asfalto modificado sem adição de polímero;
Membrana de asfalto modificado com adição de polímero elastomérico;
Membrana de emulsão asfáltica;
Membrana de asfalto em solução elastomérica;
Membrana elastomérica de policloropreno e polietileno clorossulfonado;
Membrana elastomérica de poliisobutileno isopreno em solução (I.I.R);
Membrana elastomérica de estireno-butadieno-estireno (S.B.S.);
Membrana de poliuretano (P.U.);
Membrana de poliuréia;
Membrana de poliuretano com adição de asfalto;
Membrana de polímero modificada com cimento;
Membrana acrílica;
Manta asfáltica;
Manta de acetato de etilvinila (E.V.A.);
Manta de policloreto de vinila (P.V.C.);
Manta de polietileno de alta densidade (P.E.A.D.);
Manta elastomérica de etileno-propileno-dieno-monômero (E.P.D.M.);
Manta elastomérica de poli-isobutileno isopreno (I.I.R).
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D – DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE SUBSTRATO DE CADA PARTE DA EDIFICAÇÃO
VISTORIADA
D1 - Lajes de Cobertura (exemplo)
alvenaria;
concreto;
fibrocimento ou fibra sintética;
gesso acartonado;
madeira;
metal;
plástico.

E – DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS AUXILIARES E COMPLEMENTARES
DE CADA PARTE DA EDIFICAÇÃO VISTORIADA
E1 - Lajes de Cobertura (exemplo)
tratamento de juntas:
 faixas de mantas asfálticas pré-fabricadas;
 faixas de mantas elastoméricas de poliisobutileno isopreno (I.I.R.);
 faixas de mantas elastoméricas de etileno-propileno dieno-monômero (E.P.D.M.);
 lâminas metálicas;
 perfil de policloropreno;
 perfil de policloreto de vinila (P.V.C.);
 mástiques;
 membrana elastomérica de poliisobutileno isopreno (I.I.R.), em solução, estruturada;
 não existente
camada de regularização:
 argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura _____
 não existente;
camada de berço:
 adesivo elastomérico;
 asfáltico;
 geotêxtil de poliéster ou polipropileno;
 manta asfáltica;
 poliestireno expandido ou extrudado (E.P.S.);
 não existente;
camada separadora:
 filme polietileno;
 papel Kraft betumado;
 não existente;
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camada drenante:
 geotêxtil;
 polipropileno;
 não existente;
camada de amortecimento:
 composta por areia, cimento e emulsão asfáltica;
 geotêxtil de poliéster ou polipropileno;
 emulsão asfáltica com borracha moída;
 poliestireno expandido ou extrudado (E.P.S.).
 não existente;
camada de proteção térmica:
 concreto celular;
 lã de rocha;
 lã de vidro;
 mineral expandido;
 poliestireno;
 poliuretano.
camada de proteção mecânica:
 argamassa;
 concreto
 geotêxtil;
 metal;
 solo;

F – DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES QUE INTERFEREM DIRETAMENTE
COM O SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CADA PARTE DA EDIFICAÇÃO
VISTORIADA
F1 - Lajes de Cobertura (exemplo)
arquitetura e estrutura:
 rodapé de concreto aparente;
 diferença de cota entre laje interna e externa;
 lajes de cobertura com borda;
 lajes de deck com borda;
 parede de piscina com borda elevada;
 elementos de borda, muretas e rodapés fixados na estrutura.
hidráulica e elétrica:
 ralo, canaleta, calha;
 tubulação ou eletroduto transpassantes ao substrato;
 tubulação ou eletroduto paralelos à impermeabilização;
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 tubulação ou eletroduto sob à impermeabilização;
 tubulação embutida em alvenaria por trás da impermeabilização;
 caixa de passagem de fiação elétrica;
 luminária de rodapé;
esquadrias, paredes, pisos e revestimentos:
 contramarcos;
 desvão;
 soleira;
 enchimento;
 juntas de movimentação, de dessolidarização e de dilatação;
paisagismo:
 altura da terra de jardinagem;
 camada de drenagem;
 plantas ornamentais com raizes agressivas;

G – DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE MANISFESTAÇÃO PATOLÓGICA DE CADA
PARTE DA EDIFICAÇÃO VISTORIADA
G1 - Lajes de Cobertura (exemplo)
carbonatação;
lixiviação;
corrosão eletroquímica ou eletrolítica;
corrosão química;
fissuração e degradação do concreto;
eflorescências;
degradação de pinturas e revestimentos;
fungos, algas e microorganismos;
crescimento de vegetação

H – DADOS COLETADOS ATRAVÉS DE INFORMAÇÔES NO LOCAL
H.1 – Identificação do informante
Nome: _______________________________________________________________
Profissão: ____________________________________________________________
Respostas das seguintes indagações:
Quando foi constatada pela primeira vez a ocorrência das manifestações patológicas
nos elementos construtivos da edificação?
_____________________________________________________________________
As áreas sobrejacentes às manifestações patológicas já foram objeto de intervenções?
Caso positivo a afirmativa, quais as intervenções realizadas, quando e por quem?
_____________________________________________________________________
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No decorrer da construção da edificação, bem como da impermeabilização, foram
realizadas alterações no projeto de arquitetura (executivo), ou no de impermeabilização?
Caso positivo a afirmativa, quais as alterações introduzidas, quando e por quem?
_____________________________________________________________________
Quais foram os serviços de manutenção preventiva realizadas? Estes serviços constam
descritos no manual de operação, uso e manutenção da edificação, bem como
sua periodicidade ?
_____________________________________________________________________
Outras informações pertinentes:
_________________________________________________________________
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- Anexo C -

PRINCIPAIS ENSAIOS DE PRODUTOS IMPERMEABILIZANTES
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Materiais e produtos normalizados.
Segundo Pereira (2003), tudo o que se encontrar escrito em vermelho nas
normas abordadas a seguir, indica a necessidade de se introduzir alterações, mostrando ainda
que a norma deve ser revista a fim de se tornar menos subjetiva, mais específica e
atualizada.
De acordo com a norma ISO/IEC Diretiva – parte 3 (ABNT,1995), quando da
elaboração de uma norma técnica devem ser observados os seguintes itens para
composição e redação do texto: ser compreendida pelos seguintes itens:
1 OBJETIVO.
2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
3 DEFINIÇÕES.
4 CONDIÇÕES GERAIS.
5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.
6 INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM.
7 ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO.

1 NBR 9229: Manta de Butil para Impermeabilização (I.I.R.) Especificação
(1986).
1.1 Condições Gerais.
Manta deve ser livre de rasgos, furos, bordas serrilhadas. Espessura deve ser ≥ 90% do
valor nominal.
1.2 Inspeção e Amostragem.
Uma amostra de 1 m2 para cada 1000 m2.
1.3 Condições específicas.
Características Físicas
a) Espessura média mínima.
b) Densidade relativa máxima a 23ºC.

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

0,8

mm

DIN 53370
3

1,25

g/cm

ASTM D 792
NBR 11931

c) Porcentagem mínima de elastômero.

50

%

ASTM D 297

d) Módulo mínimo na tração para 100% de
alongamento.

2,0

Mpa

NBR 7462

e) Módulo mínimo na tração para 300% de
alongamento.

4,0

Mpa

NBR 7462

f) Tensão de ruptura mínima na tração.

7,5

Mpa

NBR 7462
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g) Alongamento de ruptura mínimo na tração.

300

%

NBR 7462

55 a 65

Pontos

ASTM D 2240
NBR 7318

i) Variação máxima das propriedades d) e) f) g) após
envelhecimento acelerado em estufa, 168 h/80ºC.

- 20

%

NBR 6565

j) Absorção máxima de água após 70 h.

0,15

%

ASTM D 471
NBR 11407

Não apresentar

Fendas

ASTM D 1149
NBR 8360
(Método A)

N

35

NBR 7462

h) Dureza Shore A.

k) Envelhecimento acelerado por ozônio após 336 h
a 40ºC, 1ppm de O3 com 20% de deformação.
l) Carga mínima de ruptura à tração na emenda.

2 NBR 11797: Manta de Etileno-Propileno-Dieno Monômero (EPDM)
para Impermeabilização – Especificação (1992).
2.1 Inspeção.
Manta deve ser livre de rasgos, furos, bordas serrilhadas. Espessura deve ser ≥ 90% do
valor nominal.
2.2 Amostragem.
1 m2 para cada 1000 m2.
2.3 Condições específicas.
Características Físicas

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

a) Espessura mínima sobre camada absorvedora de
emulsão hidroasfáltica.

0,8

mm

NBR 5698

a) Espessura mínima sobre camada não
absorvedora.

1,2

mm

NBR 5698

b) Densidade relativa máxima a 23ºC.

1,25

g/cm3

ASTM D 792
NBR 11931

c) Módulo mínimo na tração para 100% de
alongamento.

2,0

Mpa

NBR 7462

d) Módulo mínimo na tração para 300% de
alongamento.

4,0

Mpa

NBR 7462

e) Tensão de ruptura mínima na tração.

7,5

Mpa

NBR 7462

f) Alongamento de ruptura mínimo à tração.

300

%

NBR 7462

60 a 70

Pontos

ASTM D 2240
NBR 7318

h) Variação máxima das propriedades d) e) f) g)
após 168 h/80º.

- 20

%

NBR 6565

i) Variação máxima da propriedade g) após 168 h/80º

+ 10

Pontos

NBR 6565

j) Variação máxima da massa após imersão em
água após 72 h a 25ºC.

+ 20

%

ASTM D 471
NBR 11407

g) Dureza Shore A.
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k) Envelhecimento acelerado por ozônio após 168h
a 40ºC 1 ppm de O3 sob 50% de deformação.
l) Carga mínima de ruptura à tração na emenda.

100 % retenção
da qualidade
Não apresentar

Fendas

NBR 8060
NBR 8360
(Método A)

50

N

NBR 7462

3 NBR 9396: Elastômero em Solução para Impermeabilização –
Especificação (1986).
3.1 Condições gerais.
Membrana moldada com trincha ou escovão com ou sem reforço.
3.2 Amostragem.
Película vulcanizada ao ar livre por 24 h. Secagem em estufa a 100ºC por 24 h.
Secagem ao ar livre 23 ± 2ºC e umidade relativa do ar 50 ± 5%.
3.3 Condições específicas.
3.3.1 Solução de Policloropreno (NEOPRENE - CR).
a) Ensaios realizados na solução:
Características Físicas

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

a) % mínima de não voláteis do volume determinado
em picnômetro após massa constante a 70ºC.

20

%

ASTM D 297

b) % mínima de elastômero por diferença após extração
de solvente e acetona e determinação de cinzas.

20

%

ASTM D 297

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

a) Alongamento mínimo de ruptura à tração.

400

%

ASTM D 412
NBR 7462

b) Tensão de ruptura à tração mínima.

11

Mpa

ASTM D 412
NBR 7462

Não apresentar

Fendas

NBR 8360
Método A

1

g24 h/m2

ASTM E 96

e) Adesão mínima.

0,36

Mpa

ASTM D 903

f) Identificação do elastômero policloropreno.

100

%

Infravermelho
ASTM D 3677

b) Ensaios realizados na película vulcanizada.
Características Físicas

c) Envelhecimento acelerado por ozônio após 336 h
a 40ºC 1 ppm de O3 sob 20% de deformação.
d) Transmissão máxima de vapor.

126

3.3.2 Solução de polietileno clorossulfonado (HYPALON).
a) Ensaios realizados na solução
Características Físicas

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

a) % mínima de não voláteis em volume após massa
constante a 70ºC.

20

%

ASTM D 297

b) % mínima de elastômero por diferença após
extração e cinzas.

58

%

ASTM D 297

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

400

%

ASTM D 412
NBR 7462

3

Mpa

ASTM D 412
NBR 7462

Não apresentar

Fendas

NBR 8360
Método A

1

g/24 h m2

ASTM E 96

100

%

Infravermelho
ASTM D 3677

4

%

ASTM D 471
NBR 11407

b) Ensaios realizados na película vulcanizada.
Características Físicas
a) Alongamento mínimo de ruptura à tração.
b) Tensão de ruptura mínima à tração.
c) Envelhecimento acelerado por ozônio após 336 h
a 40ºC 1 ppm de O3 sob 20% de deformação.
d) Transmissão máxima de vapor.
e) Identificação do elastômero polietileno
clorosulfonado
f) Absorção máxima de água a 70ºC.

4 NBR 9690: Manta de Polímero (P.V.C.) para Impermeabilização –
Especificação (1986).
4.1

Condições Gerais.

A manta deve ser livre de rasgos, furos, bordas serrilhadas. As emendas devem ter
sobreposição mínima de 4 cm. Não devem modificar seu volume quando em contato com a
água. Não devem modificar suas características físicas quando sujeitas a temperaturas na
faixa compreendida de 0ºC a 70ºC.
A espessura em qualquer ponto deve ser ≥ 90% do valor nominal.
1 m2 para cada 1000 m2 devendo necessariamente conter uma emenda.
4.3

Condições específicas.
Características Físicas

a) Espessura média mínima.
b) Densidade relativa máxima a 23ºC.

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

1,0

mm

DIN 53370

1,40

g/cm

3

ASTM D 792
NBR 11931
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c) Dureza Shore A.

75 a 85

Pontos

ASTM D 2240
NBR 7318

d) Identificação do polímero PVC

100

%

Infravermelho
ASTM D 3677

e) Tensão mínima de ruptura à tração longitudinal e
transversal.

12

Mpa

NBR 7462

f) Alongamento mínimo de ruptura à tração
longitudinal e transversal.

250

%

NBR 7462

g) Carga mínima de ruptura à tração na emenda.

60

N

NBR 7462

h) Variação máxima das propriedades c) e) f) após
168 h/70º.

20

%

NBR 6565

5 NBR 9616: Lona de Polietileno de Baixa Densidade para
Impermeabilização de Reservatório de Água de Uso Agrícola –
Especificação (1986).
5.1 Inspeção.
a) A lona deve apresentar superfície relativamente homogênea? livre de defeitos como,
géis?, microfuros?, olho de peixe? ou outras irregularidades nas seguintes dimensões:
b) Largura de 4 a 10 m.
c) Comprimento de 50 m e 100 m sem cortes e emendas.
d) Espessura: maior ou igual a 0,200 mm com tolerância de ± 5% . Recomendável entre
0,250 a 0,300 para obras de grande porte?
5.2 Amostragem
Não prevê.
5.3 Condições específicas
Características Físicas
a) Densidade da resina sem aditivos.
b) Índice de fluidez da resina (recomenda-se entre
0,3 a 0,4).

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

0,917 a 0,922

g/cm3

ASTM D 1505

≤1

g/10 min

ASTM D 1238
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6 NBR 9617: Lona de Polietileno de Baixa Densidade para Impermeabilização
de Canais de Irrigação – Especificação (1986).
6.1 Condições gerais.
a) A lona deve ser homogênea relativamente? livre de defeitos como, géis?, microfuros?,
olho de peixe? ou outras irregularidades nas seguintes dimensões:
b) Devem possuir largura de 4 a 10 m.
c) Comprimento de 50 m e 100 m sem cortes e emendas.
d) Espessura: maior ou igual a 0,200 mm. Entre 0,250 a 0,300 para obras de grande porte.
6.2 Amostragem
Não prevê.
6.3 Condições específicas.
Características Físicas
a) Densidade da resina sem aditivos.

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

0,917 a 0,922

g/cm3

ASTM D 1505

≤1

g/10 min

ASTM D 1238

≥ 0,200

mm

b) Índice de fluidez da resina (recomenda-se entre
0,3 a 0,4).
c) Espessura.

7 NBR 13321: Membrana Acrílica com Armadura para Impermeabilização –
Especificação (1995).
7.1 Condições gerais.
a) Não apresentar coágulos, resíduos sedimentados que não possam facilmente ser
homogeneizados.
b) Deve ser aplicada em substrato com inclinação nunca inferior a 2%? sendo que em
nenhum ponto pode haver formação de poças de água.
c) Após sete dias de cura em condições climáticas favoráveis a membrana com armadura
deve ter no mínimo 1,5 mm de espessura.
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7.2 Amostragem.
A amostra do impermeabilizante deve ser coletada na obra?
Área a ser
impermeabilizada

Volume de
impermeabilizante
(l)

Número de
ensaios do item
7.3

Quantidade mínima de
embalagens a serem
amostradas

Até 1.000 m2
2

3

1

2 (2 x 1,5 litro = 3 litros)

2

6

2

4 (4 x 1,5 litro = 6 litros)

2

9

3

6 (6 x 1,5 litro = 9 litros)

2

12

4

8 (8 x 1,5 litro = 12 litros)

1.001 m a 5.000 m
2

5001 m a 10.000 m
Acima de 10.000 m

7.3 Condições específicas.
a) Ensaios realizados na película seca sem armadura.
Características Físicas

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

2

Mpa

NBR 7462

b) Alongamento mínimo de ruptura à tração.

150

%

NBR 7462

c) Variação máxima da massa após absorção de
água, 168 h/23 ± 2ºC.

+ 15

%

ASTM D 570

a) Tensão mínima de ruptura à tração.

d) Envelhecimento acelerado de 300 h (12,5 dias)
em ciclos de 4 h de UV a 70º por 4 h de
condensação a 60ºC.

ASTM G 53
± 20

%

± 20

%

NBR 6565

→ Variação máxima da tensão de ruptura à tração.
→ Variação máxima do alongamento de ruptura à
tração

b) Ensaios realizados na membrana com armadura.
Características Físicas

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

a) Força mínima de ruptura à tração no sentido
longitudinal e transversal.

200

N/5 cm

NBR 7462

b) Alongamento mínimo de ruptura à tração no
sentido longitudinal e transversal.

35

%

NBR 7462

Não deve haver

Penetração
de água

NBR 10787

200

N/5 cm

NBR 7462

c) Penetração de água sob pressão de 70 mH2O.
a) Força mínima de ruptura à tração no sentido
longitudinal e transversal.
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8 NBR 9227: Véu de Fibras de Vidro para Impermeabilização –
Especificação (1986).
8.1 Inspeção.
O véu deve ser livre de rasgos, furos, bordas serrilhadas.
8.2 Amostragem.
1 rolo até 50 rolos.
2 rolos até 250 rolos.
3 rolos até 500 rolos.
4 rolos até 1000 rolos.
5 rolos acima de 1000 rolos.
8.3 Condições específicas.
UNIDADE

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4

Método de
ensaio

a) Massa mínima.

Kgf/cm2

0,035

0,035

0,055

0,070

DIN 52123

b) Força mínima
longitudinal na carga
máxima.

N/5 cm

15

20

20

15

DIN 52123

c) Força mínima
transversal na carga
máxima.

N/5 cm

25

20

20

25

DIN 52123

d) Alongamento
mínimo longitudinal e
transversal na carga
máxima.

%

1,0

1,0

1,0

1,0

DIN 52123

Trincas ou
rachaduras

Não
apresentar

Não
apresentar

Não
apresentar

Não
apresentar

DIN 52123

Características Físicas

e) Flexibilidade a 25ºC
mandril com 6 mm de
diâmetro.

9 NBR 9228: Feltros Asfálticos para Impermeabilização – Especificação
(1986).
9.1 Inspeção.
O feltro deve ser livre de furos, bordas serrilhadas, quebras, fissuras e rachaduras.
9.2 Amostragem.
1 rolo até 50 rolos.
2 rolos até 250 rolos.
3 rolos até 500 rolos.
4 rolos até 1000 rolos.
5 rolos acima de 1000 rolos.
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9.3 Condições específicas.
Unidade

250

350

500

Método de
ensaio

kgf/cm2

0,55

0,77

1,10

DIN 52123

2

kgf/cm

0,25

0,35

0,50

DIN 52123

c) Porcentagem mínima de saturação.

%

120

120

120

DIN 52123

d) Ponto de amolecimento do saturaste.

ºC

34 a 65

35 a 65

35 a 65

DIN 52123

Não
apresentar

A

A

A

DIN 52123

N/5 cm
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200

300

DIN 52123

%

2

2

2

DIN 52123

Características Físicas
a) Massa mínima do feltro saturado.
b) Massa mínima do cartão absorvente
seco.

e) Flexibilidade a 10ºC mandril com 3
mm de diâmetro.
f) Força de tração mínima longitudinal e
transversal.
g) Alongamento na tração mínimo
longitudinal e transversal.
A = Trincas ou rachaduras.

10 NBR 13121: Asfalto Elastomérico para Impermeabilização –
Especificação (1994).
10.1 Definição.
Asfalto modificado com elastômeros aplicado a quente 180ºC como membrana moldada no
local.
10.2 Amostragem.
0,1% do total do lote com limitação de 1 kg.
10.3 Condições específicas
Características Físicas

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

90

ºC

NBR 6560

mm

NBR 6576

1,15

g/cm3

ASTM D 71
NBR 11931

25

%

NBR 7462

Não apresentar

Fendas

ASTM D 430

15

%

NBR 7462

- 30

%

NBR 9957

h) Flexibilidade à baixa temperatura – 5ºC/60
min em mandril com 50 mm de diâmetro em
ângulo de 180º.

Não apresentar

Trincas

ASTM D 2939

i) Escorrimento na vertical 2 h/70ºC cp 150x150 mm.

Não apresentar

Escorrimento

ASTM D 2939

a) Ponto de amolecimento mínimo.
b) Penetração máxima.
c) Densidade máxima.
d) Alongamento mínimo na carga máxima.
e) Resistência à fadiga por dobramento 1000 ciclos.
f) Deformação permanente máxima.
g) Variação máxima do item e) após
envelhecimento acelerado de 6 semanas a 70ºC.

-1

45 X 10
4,5
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11 NBR 8521: Emulsão Asfáltica Com Fibras De Amianto Para
Impermeabilização – Especificação (1984).
11.1 Condições gerais.
Membrana moldada com trincha a frio sem armadura. Deve ser homogênea, não apresentar
separação de água ou coagulação da base asfáltica.
11.2 Amostragem conforme a ASTM D 140.
Um litro extraído das embalagens selecionadas aleatoriamente conforme tabela abaixo.
Tambores ou Barris

Número de Embalagens Selecionadas

2 a 18

2

9 a 27

3

28 a 64

4

65 a 125

5

126 a 216

6

217 a 343

7

344 a 512

8

513 a 729

9
2

730 a 100

5001 m a 10.000 m2

1001 a 1331

Acima de 10.000 m2

Coletar um litro a 75 cm da superfície e afastado 75 cm das laterais da embalagem com a ajuda de
um sifão para produtos líquidos, uma machadinha limpa se o produto for sólido ou espátula se o
produto for pastoso. Cada amostra retirada da embalagem não deve ter massa inferior a 100 g que
deverão ser derretidas, se for o caso, e misturadas para se extrair finalmente 4 litros para serem
ensaiados. Quando o lote do produto não é proveniente de uma única partida de fabricação ou
quando os resultados nos ensaios não atenderem a especificação, deve ser amostrado um número de
embalagens escolhidas ao acaso equivalente à raiz cúbica do total de embalagens do lote.

11.3 Condições específicas.
Características Físicas

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

0,980 a 1,040
980 - 1040

g/cm3

ASTM D 2939
NBR 11931

50

%

ASTM D 2939

- 5 – 20
5 a 20

%

ASTM D 2939

d) Inflamabilidade a 32ºC.

Não apresentar

Ignição

ASTM D 2939

e) Secagem em 24 horas.

Apresentar

Secagem
total

ASTM D 2939

f) Força mínima longitudinal na carga máxima.

15

N/5 cm

DIN 52123

g) Força mínima transversal na carga máxima.

10

N/5 cm

DIN 52123

a) Massa específica relativa a 25ºC.
b) Resíduo mínimo por evaporação em massa.
c) Cinzas sobre o resíduo por evaporação.
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h) Alongamento mínimo longitudinal e transversal
na carga máxima.

5

%

DIN 52123

i) Escorrimento a 100ºC.

Não deve

Fluir
Apresentar
bolhas

ASTM D 2939

j) Flexibilidade a 0ºC.

Não deve

Quebrar ou
trincar até o
substrato.

ASTM D 2939

k) Resistência à água.

Não deve

Formar bolha
de ar ou
reemulsificar

ASTM D 2939

Deve

Carbonizar
no local

ASTM D 2939

l) Chama direta sobre a película.

12 NBR 9687: Emulsão Asfáltica Com Carga Para Impermeabilização –
Especificação (1986).
12.1

Condições gerais.

a) Não ser inflamável, ser homogenia, não apresentar separação de água, coagulação da
base asfáltica, não conter fenóis ou cresóis?
12.2 Amostragem conforme a ASTM D 140. Idem item anterior.
12.3 Condições Específicas.
Características Físicas

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

1100 a 1200
1,100 a 1,200

g/cm3

ASTM D 2939
NBR 11931

b) Resíduo mínimo por evaporação em massa.

60

%

ASTM D 2939

c) Porcentagem máxima de cinzas sobre o resíduo
por evaporação.

30

%

ASTM D 2939

d) Inflamabilidade a 32ºC.

Não deve haver

Ignição

ASTM D 2939

e) Secagem em 24 horas.

Deve haver

Total

ASTM D 2939

a) Massa específica relativa a 25ºC/25ºC.

13 NBR 9685: Emulsão Asfáltica sem Carga para Impermeabilização –
Especificação (1986).
13.1 Condições gerais.
a) Não ser inflamável, ser homogenia, não apresentar separação de água, coagulação da
base asfáltica, não conter fenóis ou cresóis?
13.2 Amostragem conforme a ASTM D 140. Idem item anterior.
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13.3 Condições Específicas.
Características Físicas

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

980 a 1040
0,980 a 1,040

g/cm3

ASTM D 2939
NBR 11931

b) Resíduo mínimo por evaporação em massa.

50

%

ASTM D 2939

c) Porcentagem máxima de cinzas sobre o resíduo
por evaporação.

8

%

ASTM D 2939

d) Inflamabilidade a 32ºC.

Não apresentar

Ignição

ASTM D 2939

e) Secagem em 24 horas.

Apresentar

Total

ASTM D 2939

a) Massa específica relativa a 25ºC/25ºC.

14 NBR 9686: Solução Asfáltica empregada Como Material de
Imprimação na Impermeabilização – Especificação (1986).
14.1 Condições gerais.
a) Ser homogenia, não conter água, não apresentar resíduos, coágulos e ser insolúvel em
água.
14.2 Amostragem, ASTM D 140. Idem item anterior.
14.3 Condições específicas
Características Físicas

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

25 a 75

Furol

ASTM D 88

b) % mínima de destilado em volume do total da
amostra a 225ºC

35

%

ASTM D 86

c) % máxima de destilado em volume do total da
amostra a 360ºC.

65

%

ASTM D 86

d) Penetração sobre o resíduo de destilação a
25º/100 g/5 s.

2a5

mm

NBR 6576

e) Ponto de amolecimento sobre o resíduo de
destilação.

60 a 80

ºC

ASTM D 36
NBR 6560

99

%

ASTM D 2042

a) Viscosidade Saybolt, a 25º.

f) Solubilidade mínima em CS2 sobre o resíduo de
destilação.
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15 NBR 9910: Asfaltos Oxidados para Impermeabilização – Especificação
(1987).
15.1 Condições gerais.
Devem ser homogêneos e livres de água.
15.2 Amostragem.
Conforme ASTM D 140. Idem item anterior.
15.3 Condições específicas para os quatro tipos de asfalto.
Características Físicas

UNIDADE

TIPO I

TIPO II

TIPO III

TIPO IV

Método de
ensaio

a) Ponto de amolecimento.

ºC

60 a 75

75 a 90

95 a 105 85 a 105

NBR 6560

b) Penetração, 25ºC/100 g/5 s.

mm

2,5 a 4,0 2,0 a 3,5 1,5 a 2,5 4,0 a 5,5

NBR 6576

c) Ductibilidade mínima, 5 cm/min a
25ºC.

cm

5

-

-

10

NBR 6293

d) Máxima perda por aquecimento
em massa, 5 h/163 ºC.

%

1

1

1

1

ASTM D 6

e) Porcentagem mínima da
penetração sobre o resíduo após
aquecimento.

%

60

60

75

60

NBR 6576

f) Solubilidade mínima em CS2 após
aquecimento.

%

99

99

99

99

ASTM D 2042

g) Ponto de fulgor mínimo.

ºC

235

235

235

235

ASTM D 92

16 NBR 9952: Manta Asfáltica com Armadura para Impermeabilização –
Especificação (1998).
16.1 Requisitos/Condições gerais.
Apresentar superfícies planas com bordas paralelas, espessura uniforme, não modificar o
volume quando em contato com a água, resistir ao envelhecimento.
16.2 Amostragem.
A amostra deve ter comprimento mínimo de 3 m, acondicionada de forma a não
apresentar dobras ou danos que possam influenciar no resultado dos ensaios.
Desprezar de cada bobina o primeiro e o último metro e os 50 mm das bordas.
Número de bobinas por lote

Número de bobinas selecionadas

Até 100

1

101 a 500

2

501 a 1000

3

Acima de 1000

4
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16.3 Condições específicas para os quatro tipos de asfalto
Características Físicas
a) Espessura média mínima.
b) Porcentagem mínima da espessura
nominal em qualquer ponto.
c) Força mínima de tração longitudinal e
transversal na carga máxima.

UNIDADE

TIPO I

TIPO II

TIPO III

TIPO IV

Método de
ensaio

mm

3

3

3

3

6.1

%

93

93

93

93

6.1

N/5cm

140

180

400

550

6.2

20

2

30

35

6.2

d) Alongamento mínimo à tração longitudinal
e transversal na carga máxima.

%

e) Absorção máxima de água 120h a 50ºC.

%

3

3

3

3

6.3

f) Solubilidade mínima em CS2 após
aquecimento.

%

99

99

99

99

ASTM D 2042

g) Ponto de fulgor mínimo.

ºC

235

235

235

235

ASTM D 92

Não
ocorrer

fissuras

fissuras

fissuras

fissuras

6.4

Não
ocorrer

fissuras

fissuras

fissuras

fissuras

6.4

Não
ocorrer

fissuras

fissuras

fissuras

fissuras

6.4

g) Resistência ao impacto 2,45 J a 0ºC.

Nota

Tabela 3

Tabela 3

-

-

6.5

h) Resistência ao impacto 4,90 J a 0ºC.

Nota

-

-

i) Puncionamento estático, 25 kgf após
1 h a 23ºC.

Nota

Asfalto oxidado a
temperatura ≤ 0ºC.

f) Flexibilidade a
baixa
Asfalto plastomérico a
temperatura.
temperatura ≤ - 5ºC .
Asfalto elastomérico a
temperatura ≤ - 5ºC .

Tabela 3 Tabela 3

6.5

Tabela 3

Tabela 3 Tabela 3 Tabela 3

6.6

Asfalto oxidado após 2
h a 90ºC.

Não
alterar

Aspecto

Aspecto

Aspecto

Aspecto

6.7

Asfalto plastomérico
após 2 h a 105ºC.

Não
alterar

Aspecto

Aspecto

Aspecto

Aspecto

6.7

Asfalto elastomérico
após 2 h a 95ºC.

Não
alterar

Aspecto

Aspecto

Aspecto

Aspecto

6.7

%

±1

±1

±1

±1

6.8

Manta exposta, 400
horas (16,6 dias)
l) Envelhecimento ciclos de 4 h UV a 60º
acelerado
com 4 h de
condensação a 50ºC.

Não
ocorrer

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

Manta protegida ou
autoprotegida após 28
dias a 80ºC.

Não
ocorrer

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

Asfalto oxidado a
temperatura ≤ 10ºC.

Não
ocorrer

fissuras

fissuras

fissuras

fissuras

6.4

Asfalto plastomérico a
temperatura ≤ 5ºC.

Não
ocorrer

fissuras

fissuras

fissuras

fissuras

6.4

Asfalto elastomérico a
temperatura ≤ 5ºC.

Não
ocorrer

fissuras

fissuras

fissuras

fissuras

6.4

j) Escorrimento

k) Variação máxima dimensional após 72
h a 80ºC.

m) Flexibilidade
após
envelhecimento
acelerado

(A) Bolhas, escorrimento, gretamento (decomposição), separação dos constituintes, descolamentos
ou delaminação.
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TABELA 3 – Classificação das perfurações.
Nota

Classificação

1

Perfuração facilmente visível

2

Perfuração possível, mas não visível a olho nu.

3

Leve marca, porém sem apresentar perfuração.

4

Nenhuma perfuração ou marca

17 NBR 11905: Sistema de Impermeabilização composto por Cimento
Impermeabilizante e Polímeros – Especificação (1992).
17.1 Condições gerais.
Os produtos devem ser armazenados em locais bem secos, sobre estrados protegidos e
dispostos de forma a facilitar a inspeção do lote.
17.2 Amostragem.
O número de embalagens por amostra deve ser coletada em duplicata, sendo que
apenas uma deve ser ensaiada. A outra deve ser guardada em local seco e protegido
como testemunha para eventual contra prova.

17.3

LOTE

NÚMERO DE AMOSTRAS

Até 3.000 kg

1

de 3.001 kg a 10.000 kg

2

de 10.001 kg a 30.000 kg

3

acima de 30.001 kg

4

Condições específicas.

Ensaios a serem realizados na pasta impermeabilizante.
Especificação

Unidade

Método de
ensaio

1

%

ASTM C 114

0,3

Mpa

NBR 12171

c) Estanqueidade total para pressão mínima de
0,25 Mpa.

Não ocorrer

Vazamentos

NBR 10787

d) Estruturas em contato com água potável.

Potabilidade

Total

NBR 12170

0,1

mgKOH/g

ASTM C 114

Características Físicas
a) Máximo teor de cloretos.
b) Aderência mínima ao substrato.

e) Índice máximo de acidez da dispersão
polimérica.
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18 NBR 13724: Membrana asfáltica para impermeabilização moldada no
local com estruturantes – Especificação (1996).
1 Objetivo.
Membrana asfáltica moldada no local com uma a três armaduras dos seguintes tipos:
a) Tecido de poliéster resinada e termoestabiizada (NBR 9689).
b) Não tecido de poliéster (NBR 9689).
c) Não tecido de fibra de vidro.
O efeito impermeabilizante é dado pelo asfalto enquanto que a resistência mecânica é dada
pela armadura.
2 Amostragem.
Uma amostra até 300 m2.
Duas amostras até 900 m2.
Uma amostra adicional a cada 2000 m2 adicionais.
3 Condições específicas para membranas com asfalto oxidado
Características Físicas

a) Consumo mínimo de solução asfáltica de
imprimação.

Número de armaduras
1

2

3

0,35

0,35

0,35

Unidade

Método de
ensaio

l/m2

NBR 9686

kg/m2

NBR 9910

N/5 cm

NBR 7462

%

NBR 7462

b) Gramatura mínima da membrana
completa com asfalto oxidado.
•

Tecido de poliéster.

3,0

5,5

7,0

•

Não tecido de poliéster.

3,0

5,5

7,0

•

Não tecido de fibra de vidro.

3,0

5,5

7,0

300

450

550

c) Força mínima de ruptura à tração
longitudinal e transversal em corpos de
prova medindo 150 x 50 mm.
•

Tecido de poliéster.

•

Não tecido de poliéster.

350

450

900

•

Não tecido de fibra de vidro.

80

200

300

25

25

25

c) Alongamento mínimo de ruptura à tração
na carga máxima, longitudinal e transversal
em corpos de prova medindo 150 x 50 mm.
•

Tecido de poliéster.

•

Não tecido de poliéster.

20

25

25

•

Não tecido de fibra de vidro.

4

4

4
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d) Absorção máxima de água sobra a massa
seca em corpo de prova de 100 mm x 100
mm.
4

4

4

Não tecido de poliéster.

4

4

4

Não tecido de fibra de vidro.

4

4

4

Não
ocorrer

Não
ocorrer

Não
ocorrer

•

Tecido de poliéster.

•
•

e) Estanqueidade para pressão de (0,5mca).

%

ASTM D 570

Vazamento

NBR 9956

Fissuras

NBR 9953

Vazamento

NBR 10787

f) flexibilidade a baixa temperatura.
•

Tecido de poliéster, ± 5ºC.

Não
ocorrer

Não
ocorrer

Não
ocorrer

•

Não tecido de poliéster, ± 5ºC

Não
ocorrer

Não
ocorrer

Não
ocorrer

•

Não tecido de fibra de vidro, ± 5ºC.

Não
ocorrer

Não
ocorrer

Não
ocorrer

Não
ocorrer

Não
ocorrer

Não
ocorrer

g) Absorção de água para pressão 70 kPa (7
mca).

4 Condições específicas para membranas com asfalto elastomérico.
Características Físicas

a) Consumo mínimo de solução asfáltica de
imprimação.

Número de armaduras
1

2

3

0,35

0,35

0,35

Unidade

Método de
ensaio

l/m2

NBR 9686

b) Gramatura mínima da membrana
completa com asfalto elastomérico.
•

Tecido de poliéster.

3,0

4,0

5,0

•

Não tecido de poliéster.

3,0

4,0

5,0

•

Não tecido de fibra de vidro.

3,0

4,0

5,0

250

500

800

2

kg/m

NBR 13121

N/5 cm

NBR 7462

%

NBR 7462

c) Força mínima de ruptura à tração
longitudinal e transversal em corpos de
prova medindo 150 x 50 mm.
•

Tecido de poliéster.

•

Não tecido de poliéster.

200

300

380

•

Não tecido de fibra de vidro.

80

150

250

25

25

25

c) Alongamento mínimo de ruptura à tração
na carga máxima longitudinal e transversal
em corpos de prova medindo 150 x 50 mm.
•

Tecido de poliéster.

•

Não tecido de poliéster.

20

25

25

•

Não tecido de fibra de vidro.

4

4

4
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d) Absorção máxima de água sobra à massa
seca em corpo de prova de 100 mm x 100
mm.
4

4

4

Não tecido de poliéster.

4

4

4

Não tecido de fibra de vidro.

4

4

4

Não
ocorrer

Não
ocorrer

Não
ocorrer

•

Tecido de poliéster.

•
•

e) Estanqueidade para pressão de (0,5mca).
f) flexibilidade a baixa temperatura.
•

Tecido de poliéster, - 5ºC.

Não
ocorrer

Não Não
ocorrer ocorrer

•

Não tecido de poliéster, - 5ºC.

Não
ocorrer

Não
ocorrer

Não
ocorrer

•

Não tecido de fibra de vidro, 0ºC.

Não
ocorrer

Não
ocorrer

Não
ocorrer

g) Estanqueidade para pressão 70 kPa (7
mca).

Não
ocorrer

Não
ocorrer

Não
ocorrer

%

ASTM D 570

Vazamento

NBR 9956

Fissuras

NBR 9953

Vazamento

NBR 10787
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Materiais e produtos não normalizados.

O controle tecnológico dos materiais e produtos que ainda não se encontram
normalizados é realizado a partir das especificações técnicas encontradas nos catálogos
dos próprios fabricantes sendo que os ensaios são realizados a partir dos métodos de
ensaios normalizados disponíveis.
É importante ressaltar que os parâmetros aqui especificados, tanto para
os produtos como para os materiais, bem como os métodos de ensaios propostos,
podem variar de fabricante para fabricante .

1 Impermeabilizante bicomponente elástico a base de resinas
termoplásticas e cimentos aditivados.
1.1 Componente na forma de Pó cinza.
Características Físicas
a) Viscosidade Krebs.

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

85 a 120

UK

KREBS

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

85 a 120

UK

KREBS

1.2 Componente na forma líquida viscosa cor branca.
Características Físicas
a) Viscosidade Krebs.
b) Densidade a 25ºC.
c) Porcentagem de não voláteis.
d) Viscosidade Brookfield, 100 rpm/25º.

3

1,00 a 1,05

g/cm

NBR 11931

39 a 43

%

ASTM D 297

200 a 400

Mpa.s

BROOKF.

2 Impermeabilizante bicomponente semiflexível a base de resinas
termoplásticas e cimentos aditivados.
1.1 Componente na forma de Pó cinza.
Características Físicas
a) Viscosidade Krebs.
b) Resíduo máximo malha 20.

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

95 a 135

UK

KREBS

0,2

%

NBR 7217
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1.2 Componente na forma líquida viscosa cor branca.
Características Físicas
a) Viscosidade Krebs: 95 a 135 UK.
b) Densidade a 25ºC.
c) pH

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

95 a 135

UK

KREBS

1,00 a 1,03

g/cm

9,5 a 11

pH

3

NBR 11931
NBR 5805

3 Cimento cristalizante para pressão positiva de pega normal.
Características Físicas
a) Viscosidade Stormer.
b) Teor máximo de cloretos.
c) Índice máximo de acidez da dispersão polimérica.
d) Pressão hidrostática de 4 Mpa.
e) Aderência mínima.

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

79 a 86

KU

NBR 12105

1

%

ASTM C 114

0,1

mgKOH/g

NBR 13176

Não ocorrer

Vazamentos

NBR 10787

0,3

Mpa

NBR 12171

4 Cimento cristalizante para pressão positiva de pega rápida
4.1 Componente na forma de Pó cinza.
Características Físicas

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

5 a 11

minutos

MEC CQ 033

0,5

%

NBR 7217

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

1,22 a 1,25

g/cm3

NBR 5829

b) Viscosidade copo Ford 8.

28 a 32

segundos

NBR 5849

c) Teor de cinzas a 450ºC.

23 a 25

%

NBR 9944

d) Teor de sólidos a 120ºC.

25 a 31

%

NBR 7340

e) pH

11 a 12

pH

NBR 5805

a) Tempo de pega.
b) Resíduo máximo malha 20.

4.2 Componente na forma líquida.
Características Físicas
a) Massa específica.
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5 Cimento cristalizante para pressão negativa de pega ultra-rápida.
5.1 Componente na forma de Pó cinza.
Características Físicas

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

30 a 60

segundos

MEC CQ 033

6

Mpa

NBR 5739

0,5

%

NBR 7217

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

1,16 a 1,23

g/cm3

NBR 5829

b) Teor de sólidos a 120ºC.

21 a 26

%

NBR 7340

c) Teor de cinzas a 450ºC.

19 a 24

%

NBR 9944

11,5 a 12,5

pH

NBR 5805

27 a 31

segundos

NBR 5849

Especificação

Unidade

Método de
ensaio

1,00 a 1,02

g/cm3.

ASTM D 792

10 a 12

pH

NBR 5805

9a1

%

ASTM D 2939

a) Tempo de pega final a 25 ± 2ºC.
b) Compressão mínima após 45 min.
c) Resíduo máximo malha 20.

4.2 Componente na forma líquida.
Características Físicas
a) Massa específica.

d) pH.
e) Viscosidade copo Ford 2.

6 Argamassa impermeável com aditivo hidrófugo.
Características Físicas
a) Densidade
b) pH
c) Porcentagem de sólidos: 9% a 11%
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