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RESUMO
Este trabalho tem a proposta de desenvolver diretrizes para a gestão e
execução dos serviços de impermeabilização com manta asfáltica nas lajes de
pavimento térreo dos edifícios, objetivando a redução de custos de manutenção nas
empresas construtoras. Será abordada a integração das equipes e processos do
triângulo fundamental para o bom andamento de um empreendimento: Projeto,
Contratação e Execução. Por meio do estudo das referências para elaboração dos
projetos, serão buscados detalhes que se mostrem eficientes para a retenção das
águas que solicitam os sistemas impermeabilizantes. Os processos de contratação
serão estudados e comentados de forma que os novos contratos promovam
escopos bem definidos para as equipes de produção. A etapa produtiva é estudada
para reconhecimento de todas as passagens do serviço, visualizando a melhor
forma de efetuar e gerir os serviços de impermeabilização.

Palavras-Chave: Impermeabilização; Gestão de Processo de Impermeabilização.

ABSTRACT
Ground floor waterproofing management using asphalt membrane
This paper brings out a proposal to develop guidelines for the management
and implementation services of waterproofing with asphalt membrane in the ground
floor of buildings, aimed at reducing maintenance cost in the construction companies.
Issues such as integration of teams and processes of the main services to the
business: Desing, Contrating and Execution. Through the study of the reference for
the elaboration of the projects will be sought details that may be effective for the
retention of the waters that request the waterproofing systems. The act of contract
processes will be studied and commented of form that the new contracts promote will
definite range for the production teams. The stage production is studied for
recognition of all the passages of the services, viewing the best way to make and
manage the services of waterproofing.

Key Words: Waterproofing, Management Waterproofing Process.
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1 INTRODUÇÃO
Tendo em vista o alto custo de manutenção que as construtoras enfrentam
com o item impermeabilização, este trabalho busca agrupar as disciplinas de projeto,
contratação e execução, para a obtenção de uma edificação melhor construída.
Acredita-se também que o estudo dessas disciplinas poderá colaborar com a
otimização econômica dos novos empreendimentos, com um orçamento melhor
elaborado e o provisionamento adequado de recursos para manutenção.
Os altos custos de manutenção dos serviços de impermeabilização são
justificados basicamente por duas condições: em relação às impermeabilizações, há
uma grande quantidade de revestimentos; há também o fato de não ser possível
precisar se a intervenção está acontecendo no local de origem do problema. Isto faz
pensar que, quanto melhor executada a impermeabilização, menor a quantidade de
intervenções necessárias.
Tomando-se por base a gestão de projetos com o enriquecimento de
informações dos serviços que interferem na impermeabilização, além do
planejamento executivo propondo controles preventivos envolvendo falhas de maior
ocorrência, busca-se a redução desses custos, pois as construtoras mostram que
estão entre os líderes das tabelas de gastos com garantia.
Acredita-se que, para que este raciocínio seja verdadeiro, há que se investir
na gestão dos projetos, enriquecendo-os de informações e minimizando as
interferências. Também é necessário que as contratações sejam devidamente
elaboradas e o planejamento executivo aconteça em tempo hábil e tenha
ferramentas de controle bem elaboradas. Isto permitirá busca pela redução dos
custos de manutenção.
Cunha e Neumann (1979) destacam que as análises dos problemas
individuais enfrentados pelas construtoras partem da ausência de projeto de
impermeabilização, da execução por métodos construtivos inadequados, das
mutilações da manta impermeabilizada por terceiros, dos concretos de má
qualidade, etc. Decorridos 30 anos da obra em referência para este trabalho, com
exceção ao concreto muito mais estudado e controlado pelas empresas
construtoras, os problemas de impermeabilização ainda têm suas origens nesses
itens.
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Cunha e Neumann (1979) destacam ainda que a prioridade no cumprimento
de um cronograma não pode ser imposta em detrimento da estanqueidade, sendo
que

uma

das

maiores

dificuldades

enfrentadas

pelos

empreiteiros

de

impermeabilização é obter dos construtores o adequado preparo das superfícies.
No ano de 1998, foi feito por Bernardes et al. estabelecendo a relação do
custo de serviços não conformes com seu custo para as construtoras. Nele foi
mostrado que na cidade de São Paulo, para um universo de estudo de 52 obras, os
serviços de impermeabilização ocupam a terceira colocação na planilha de custos
de manutenção, conforme o Gráfico 1, mostrado a seguir:
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Gráfico 1: Distribuição dos defeitos – média global.
Fonte: Bernardes et al. (1998).

Ainda no trabalho de Bernardes et al. (1998) é interessante observar como se
comporta o custo do serviço de manutenção de impermeabilização, conforme a
passagem do tempo. Esta evolução é mostrada no Gráfico 2:

3

Gráfico 2: Curva de distribuição dos defeitos de impermeabilização.
Fonte: Bernardes et al. (1998).

O Gráfico 2 demonstra que nos primeiros 2 anos de uso da edificação há uma
tendência de queda no custo da manutenção. Também é mostrado que, entre o
segundo e o terceiro ano, há uma tendência de evolução do custo. Esta mudança na
curvatura do gráfico, segundo os autores, é motivada por ser esta a fase de
manutenção nos jardins, com troca de plantas e, dada essa movimentação, há dano
na impermeabilização. Também é opinião destes autores que nesta fase do
empreendimento houve manutenções nos ralos e trechos mal executados da
impermeabilização na fase de obra. É mostrado pelo autor que, após o 5º ano da
entrega do empreendimento ao cliente final, não há tendência de término dos gastos
com as manutenções de impermeabilização. Este fato nos faz refletir que há
melhorias a serem buscadas nos serviços de impermeabilização.
Bernardes et al. (1998) constataram em seu universo de estudo que,
considerados apenas os custos de retrabalhos, baseados em reclamações de
clientes de unidades recebidas, o custo das não conformidades de obra atingem
2,87% no custo total da obra, o que neste estudo apontaria o custo de US$16,00/m².
O valor apontado por Bernardes et al. (1998) não contempla custos de retrabalhos
no período de construção.
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1.1 Objetivo
O objetivo deste trabalho é elaborar um modelo de gerenciamento para a
impermeabilização de lajes de pavimento térreo com o uso de mantas asfálticas.
Este objetivo é configurado através da sistematização de informações
relevantes de cada etapa do processo de impermeabilização, partindo da concepção
de projeto de impermeabilização e sua integração com as demais disciplinas,
contratação parametrizada e processo de gestão de produção dos serviços nos
canteiros de obra.

1.2 Metodologia
De forma a atingir o objetivo a que se propõe este trabalho, será descrito o
histórico dos sistemas de impermeabilização.
Será estudada a bibliografia para diretrizes de projetos de impermeabilização,
buscando a aplicação dos conceitos e técnicas, de forma que os projetos de lajes
térreas tenham reduzido número de interferências com as demais disciplinas.
Os processos de contratação serão vistos de forma a gerar diretrizes para
contratações com escopos definidos, reduzindo-se omissões de serviços e
especificações no momento das contratações.
A produção será repassada, buscando o entendimento das camadas de
impermeabilização e sua forma de execução e gerenciamento.
Ao final de cada capítulo será comentada as impressões sobre o serviço de
impermeabilização, obtidas por meio de questionário aplicado nas principais
empresas construtoras de São Paulo. Estes questionários, sem pretenções
estatísticas, objetivou apenas uma visão geral do assunto em estudo.
Balizado pelos conhecimentos teóricos e as práticas de mercado, será
sugerido o modelo de gerenciamento para a impermeabilização de lajes de
pavimento térreo com o uso de mantas asfálticas.
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1.3 Motivação
O serviço de impermeabilização, crítico do ponto de vista dos custos
apresentados na manutenção pós-obra, deve transcorrer com número reduzido de
interferências nas obras de edificações visando à redução de custo para as
construtoras

e

de

transtornos

aos

ocupantes

da

edificação.

No

artigo

“Impermeabilização inadequada é vilã dos condomínios residenciais”, (Piniweb 19/Fevereiro/2002) o IBI – Instituto Brasileiro de Impermeabilização afirma que 70%
das edificações passam pelo processo de deterioração por falhas nesta etapa de
construção.
No mesmo artigo, segundo Cristiane Gottsfritz, então gerente da empresa
Viapol, fornecedora de produtos para impermeabilização, 40% dos problemas mais
frequentes de impermeabilização dos condomínios existentes em São Paulo
decorrem de erros no projeto das edificações. As falhas de mão-de-obra
responderiam por 30% desses problemas, o uso de produtos inadequados
representa 15% e os 15% restantes ficam por conta de danos causados depois da
conclusão do trabalho de impermeabilização. A mesma empresa Viapol, na pessoa
de Paulo Colares, em sua participação no informe “Impermeabilização” da
PETROBRAS (200?), afirma que os reparos ou reconstrução de uma proteção ficam
em torno de 15% do custo direto total (média) de uma construção.
Tomando-se como base um condomínio de alto padrão construído na cidade
de São Paulo no ano de 2004, onde o item impermeabilização tem verba para
contratação na ordem de 3 milhões de reais e o orçamento do empreendimento é da
ordem de 150 milhões de reais, observa-se que o serviço representa apenas 2% do
custo direto deste empreendimento. Esta proporção de custo direto do serviço já
havia sido comentada por Rocha (1995); na ocasião o autor mostrava que o Brasil
não dispunha de dados seguros quanto à ocorrência de patologias nos edifícios.
O orçamento apresentado tem data base no ano de 2004. Uma curva ABC de
custos diretos deste empreendimento apresenta a seguinte representação na Tabela
1:
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Tabela 1: Curva ABC de custos diretos de um empreendimento de alto padrão na cidade de
São Paulo. Ano base do orçamento: 2004.
Item de Construção
Custo Direto
Porcentagem
Apresentado (R$)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
26.866.373,88
18%
HIDRÁULICAS, AR
CONDICIONADO E
AUTOMAÇÃO
SUPERESTRUTURA EM
26.294.692,96
18%
CONCRETO ARMADO
ESQUADRIAS
9.321.668,53
6%
ELEVADORES
4.050.188,70
3%
IMPERMEABILIZAÇÕES
3.589.866,32
2%
TRATAMENTO ACÚSTICO

803.656,82

1%

Fonte: Elaborado pelo autor
Apropriados os custos diretos de assistência técnica para o item
impermeabilização, no ano de 2007, esta empresa teve um gasto de 143mil reais.
Sendo verdadeira a afirmação de Paulo Gomide in PETROBRAS (200?), a empresa
deveria provisionar o valor aproximado de R$ 540mil apenas para futuras
reclamações de impermeabilização da construção estudada.
As falhas neste subsistema construtivo acarretam problemas de diversas
ordens, que podem ser do tipo mensurável, tal como custo de reparos aos danos na
edificação (danos estruturais ou nos revestimentos), ou do tipo imensurável, tal
como o descrédito nas empresas construtoras e grupos industriais ligados à
construção civil. Partindo destas premissas e tendo em vista a alta competitividade
entre as empreiteiras e a maior exigência do consumidor final do produto
“edificação”, há construtoras dedicando grande atenção a este assunto, por ser a
impermeabilização, na maioria das empresas, o serviço líder proporcionalmente em
gastos de manutenção.

7

2 A IMPERMEABILIZAÇÃO
2.1 Histórico da Impermeabilização
Pirondi (1988) relata que a água, embora seja um componente imprescindível
para a vida, traz uma série de transtornos aos edifícios. Ainda na introdução de seu
livro, o autor comenta a relevância técnica do item impermeabilização nos países
onde há registros de agressividade por intemperismo sobre as construções, sejam
estas de propriedade pública ou privada, e as conseqüências das falhas da
impermeabilização, tanto de ordem prática (interrupção de uso da edificação em
manutenção) quanto de ordem pessoal (incômodo ao usuário).
Segundo o IBI o início efetivo dos serviços da indústria de impermeabilização
no Brasil data da década de 20. Até o final da primeira década existem poucos
relatos quanto à impermeabilização. A maioria dos produtos utilizados eram
importados e,quando do início da Primeira Guerra Mundial, muitas foram as
dificuldades para a execução deste tipo de serviço. Partiu-se para o uso dos
recursos materiais disponíveis, tais como sabão e melaço, tendo este serviço um
caráter extremamente empírico. A tecnologia de materiais começa a se desenvolver
com os subprodutos da indústria automobilística e petroleira. Os resíduos da
fabricação de gasolina, diesel e solventes orgânicos dão origem ao “piche”, um
produto asfáltico altamente pegajoso, com odor muito forte e sem utilização até
então, mas que se mostrava muito impermeável, com boa capacidade ligante e
dúctil.
A

utilização

dos

asfaltos

como

impermeabilizantes

foi

evoluindo

conjuntamente com as formas dos projetos e maneiras de construir. Até a década de
30 a impermeabilização era feita com o uso de folhas de jornal banhadas com o
“piche”. Nesta época, os asfaltos começaram a passar por processo de oxidação1,
melhorando seu desempenho em altas temperaturas. Também nesta época, surgem
as primeiras emulsões asfálticas2.
A década de 40 é marcada pelo início do uso de materiais reforçados com
fibra de vidro tanto na Europa quanto nos Estados Unidos.
1

Asfalto Oxidado: Produto obtido pela passagem de uma corrente de ar, através de uma
massa de cimento asfáltico de petróleo, em temperatura adequada.
2
Emulsão Asfáltica: Produto resultante da dispersão de asfalto em água, através de agente
emulsificante.
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No Brasil, a década de 50 marca a redução da importação de materiais
impermeabilizantes, sendo a produção suprida pela Refinaria Duque de Caxias –
REDUC, no Rio de Janeiro, e pela Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão,
Estado de São Paulo.
Ainda segundo IBI, até a década de 60, executava-se apenas a
impermeabilização moldada “in-loco”. O alto custo da mão-de-obra nos países de
primeiro mundo fez surgir o sistema pré-moldado, conhecido simplesmente por
“manta”.
A tecnologia de produção em larga escala desenvolve-se nos anos 70 na
Europa, sendo exportada para os Estados Unidos e para o Brasil. Esta década é um
divisor de águas nos serviços de impermeabilização, pois até esse instante a
aplicação acontece sem parâmetros técnicos e, no início dos anos 80, a ABNT é
requerida a criar um Comitê Técnico de Normatização, a partir de normas
americanas e alemãs, o CB 22 – Comitê Brasileiro de Impermeabilização
Um destaque no histórico do serviço de impermeabilização no Brasil é a
criação do IBI – Instituto Brasileiro de Impermeabilização, em 1975. As primeiras
publicações do IBI datam de 1977 e em 1978 é realizado o “1º SIMPÓSIO
BRASILEIRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO”.
No ano de 1995, o Brasil foi palco de uma das maiores obras de
impermeabilização do mundo: a impermeabilização do canal de transposição de
água do Ceará, o chamado Canal do Trabalhador, levando água do rio Jaguaribe ao
açude de Pacajus, a 60 km de Fortaleza. Este canal com 115 km de extensão
recebeu 95 km de manta asfáltica polimérica3, num total de 1,6 milhões de m² de
revestimento a um custo de aproximadamente 6,20 dólares/m². O tempo de
execução é considerado um recorde, uma vez que a obra foi finalizada em 3 meses.
Muitos profissionais do setor de impermeabilização citam que um grande
avanço tecnológico no campo da impermeabilização foi dado no ano de 2003 com a
publicação da NBR 9575/03 – Impermeabilização Seleção e Projeto, que estabelece
3

Nas definições da NBR 9575/03 é descrito:
Manta: Produto impermeável, pré-fabricado, obtido por calandragem, extensão ou
outros processos, com características definidas.
Polímero: 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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as exigências e recomendações relativas à seleção e projeto de impermeabilização.
A NBR 9575/03 cancelou e substituiu as seguintes normas:


NBR

8083:1983

–

Materiais

e

sistemas

utilizados

em

impermeabilização;


NBR 9689:1986 – Materiais e sistemas de impermeabilização;



NBR 12190:2002 – Seleção da Impermeabilização.

Segundo PETROBRAS (200?) os destaques da versão 2003 da Norma
Técnica NBR9575/03 são descritos no Quadro 1:

Item da Norma
Técnica
3
4
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
6

Destaque
78 definições importantes para impermeabilização
Classificação dos tipos de impermeabilização em rígido e flexível
Tipos de Substratos
Serviços Auxiliares e complementares
Tipos de impermeabilização contra água de percolação
Tipos de impermeabilização contra água de condensação
Tipos de impermeabilização contra umidade do solo
Tipos de impermeabilização contra fluidos que atuam sob pressão
unilateral ou bilateral
Projeto, onde a elaboração e responsabilidade técnica são
exigidas para o projeto de arquitetura, conforme definido na NBR
13532/95 – Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura –
procedimentos, sendo necessário obedecer de forma integral ao
disposto na NBR 9575/03

Quadro 1: Destaques da nova NBR 9575:2003.
Fonte: PETROBRAS (200?)

Também é destacado pelos profissionais de impermeabilização que a
publicação da NBR 9574:2008

Execução de impermeabilização foi de extrema

importância para o setor. Esta norma tinha sua versão anterior publicada no ano de
1986 com uma descrição generalista. A versão atual é detalhada para as diversas
modalidades de impermeabilização existentes.
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2.2 O Serviço de Impermeabilização
Impermeabilizar representa manter a edificação sem patologias por infiltração
de água, assegurando sua vida útil4 e condições plenas de ocupação por parte do
usuário. É um dos sistemas de proteção de uma edificação.
A NBR 9575/03 apresenta a seguinte definição de impermeabilização;
“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. Geralmente a impermeabilização é
composta de um conjunto de camadas, com funções específicas”

Para Sabbatini et al. (2003), para proteger a edificação da ação dos fluidos,
principalmente a água, há que se pensar em duas hipóteses de proteção: a primeira
é evitar o contato do fluido com a edificação, ou então, como uma segunda hipótese,
permitir o contato, mas evitando a penetração do fluido nos elementos construtivos.
Para evitar o contato com a água, Sabbatini et al. (2003) destacam que isto é
possível por meio da inserção de elementos de projeto, tais como detalhes
construtivos de fachada, rebaixamento de lençol freático, uso de barreiras duplas
(tais como paredes duplas ou blocos vazados) e uso de coberturas inclinadas como
beirais.
Quando se trabalha com a hipótese de permitir o contato da água com a
edificação, mas evitar sua penetração, Sabbatini et al. (2003) fazem referência aos
4

A NBR 15575-1/08 – Edifícios Habitacionais de até cinco pavimentos traz as seguintes
considerações sobre vida útil:
3.14 Vida útil: Período de tempo durante o qual o sistema pode ser utilizado sob condições
satisfatórias de segurança, saúde e higiene.
Nota: a vida útil subdivide-se em vida útil de projeto e vida útil residual.
3.15 Vida útil de projeto: período estimado de tempo, em que um sistema é projetado para
atender os requisitos de desempenho estabelecido nesta Norma, desde que cumprido o
programa de manutenção previsto no manual de operação, uso e manutenção.
3.17 vida útil residual: período de tempo, contado após a vida útil de projeto, em que o
sistema apresenta decréscimo continuado de desempenho em função do uso e/ou do
envelhecimento natural.
3.18 vida total: período de tempo que compreende a vida útil de projeto, a vida útil residual e
uma sobrevida na qual passa a existir a possibilidade de que os níveis de segurança
comecem a ser perigosamente afetados.
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projetos de impermeabilização, com a aplicação de diversos produtos e sistemas,
assistidos por empresa especializada.
Para Cunha e Neumann (1979), a água pode entrar em uma edificação por
caminhos e formas distintas. A umidade pode ocorrer por meio de infiltrações ou
percolações, sendo destacados os pontos críticos no Quadro 2:

Infiltração
Telhados e coberturas planas;
Terraços e áreas descobertas;
Calhas de escoamento das águas pluviais;
Caixas d´água, piscinas e tubulações
hidráulicas;
Pisos molhados, como banheiros e áreas de
serviço;
Paredes pelas quais a água escorre e
recebem chuva de vento, jardineira e
jardineira de fachadas;
Soleiras de portas que abrem para fora;
Água contida no terreno, que ascende por
capilaridade, ou se infiltra em subsolos,
abaixo do nível freático, etc.

Percolação
Trincas e Rachaduras;
Pelos Poros dos Materiais;
Por Falhas no material: brocas, nichos no
concreto e fendas junto às ferragens;
Por falta de arremate adequado acima do
nível do perímetro da área plana;
Pelo lado externo do paramento que confina
as áreas planas.

Quadro 2: Lista de pontos críticos para passagem de água para o interior de uma
edificação.
Fonte: Cunha e Neumann (1979)

A classificação da forma como as solicitações da água ocorrem em uma
edificação estão descritas na NBR 9575/03 e serão detalhadas nos próximos
capítulos.
As diretrizes de gerenciamento a que se propõe este trabalho será fruto do
estudo das três fases fundamentais que compõem o escopo do serviço de
impermeabilização:


Projeto;



Contratação;



Execução.

Cada uma destas fases será detalhada nos capítulos seguintes.
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3 PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
A fase de projeto é um momento de extrema importância no processo de
construção, tendo em vista que este é o momento de verificar e otimizar as
interferências com as demais disciplinas. Os conceitos de projeto, como sempre,
devem seguir critérios técnicos buscando reduzir custo.
Na busca de maior qualidade e comprometimento com os projetos, Melhado
(1994) comenta que é necessário rever a filosofia que conduz o empreendimento,
tendo como conseqüência a formulação de diretrizes para a elaboração de projetos.
Este

capítulo

irá

discorrer

sobre

a

importância

da

valorização

e

aprimoramento na elaboração dos projetos, dando ênfase aos procedimentos de
impermeabilização.
3.1 A importância da Valorização do Projeto de Impermeabilização
O projeto de impermeabilização é norteado pela NBR 9575/03. Deve ser
encarado pelas empresas construtoras como um investimento de longo prazo pois,
quando bem elaborados nas fases de estudo de viabilidade, as interferências são
equacionadas e menores serão as perdas do processo construtivo, sejam elas
explícitas por gasto excessivo de material, ou ainda não tão destacadas, tal como
improdutividade por um projeto complexo ou que necessite de “ajustes de campo”.
Quando o projeto é bem desenvolvido, há ganho de competitividade da empresa,
por melhor gestão das fases do ciclo de vida do empreendimento.
Segundo Hammarlund (1992), a importância do projeto na busca da melhoria
da eficiência é mais evidente quando se verifica que o mesmo é apontado como o
responsável por 20% dos custos de falhas internas (falhas que acontecem antes da
entrega do produto) e por 51% dos custos de falhas externas (falhas que ocorrem
após a entrega do produto). Hammarlund demonstra através do Gráfico 3 que o
avanço da obra diminui a chance de reduzir os custos de falhas. Esta chance é de
100% ainda na fase de estudo de viabilidade do empreendimento, tendendo a zero
no período de obra.
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Gráfico 3: Avanço da Obra x chance de reduzir custos de falhas
Fonte: Hammarlund (1992)

Segundo Melhado (1994), uma parte das empresas construtoras entende que
a forma de pensar e elaborar um projeto tem uma participação fundamental na
obtenção da qualidade de um edifício. Ainda para Melhado (1994):
“em termos ideais, dentro do âmbito dos interesses
comuns, o projeto pode assumir o encargo fundamental de
agregar eficiência e qualidade ao produto e ao processo
construtivo, salvaguardando assim o interesse de todos, uma
vez que a qualidade interessa:

Ao empreendedor, que através de produtos de
fácil aceitação e venda,obtém resultado econômico e maior
competitividade face aos concorrentes;

Ao projetista, que pode, através do sucesso do
edifício construído e entregue, obter realização profissional e
pessoal e ampliar seu currículo;

Ao construtor, que visa cumprir do modo mais
eficiente suas tarefas de execução, minimizando o retrabalho
nas fases finais de obra ou após a entrega das unidades;

Ao usuário, pelo desempenho satisfatório do
edifício em sua utilização e durabilidade adequada ao retorno
do capital investido no imóvel.”
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Segundo Novaes (2001), o projeto deve ser encarado sob o aspecto
tecnológico e sob o aspecto gerencial. Quando analisado do ponto de vista
tecnológico, o projeto é um produto, constituído de elementos gráficos e demais
informações que atenderão ao setor de produção. Sob a óptica gerencial, o projeto
envolve diversos profissionais comprometidos com custos e prazos, ainda buscando
a evolução técnica e os resultados econômicos.

3.2 O Projeto de Impermeabilização - Estudo da Norma Brasileira NBR 9575/03
O projeto de impermeabilização tem suas diretrizes estabelecidas, no Brasil,
pela NBR 9575 de outubro de 2003.
De acordo com a redação desta Norma Técnica, seus objetivos são
estabelecer 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 fluido, bem como salubridade, segurança e
conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes
construtivas que a requeiram; ser aplicada às edificações e construções em geral,
em execução ou sujeitas a acréscimo ou reconstruções, ou ainda àquelas
submetidas a pequenas reformas ou reparos. Ainda é citado no objetivo da Norma
Técnica que esta impermeabilização pode estar ou não integrando outros
subsistemas construtivos que garantam estanqueidade das partes construtivas,
devendo para tanto ser observadas Normas Técnicas específicas que atendam a
esta finalidade.
São diversas as fases de um projeto, mas para total atendimento à redação
da Norma Técnica NBR 9575/03, o projeto deve transcorrer conforme descrito nos
itens desta Norma a seguir:

informações

3.66

projeto

gráficas

e

básico

de

descritivas

impermeabilização:

Conjunto

de

que

soluções

de

definem

as

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. O projeto básico deve compatibilizar os demais projetos da
construção, de modo a equacionar adequadamente as interferências
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existentes entre todos os elementos e componentes construtivos. Pela sua
característica deve ser feito durante a etapa de coordenação geral das
atividades de projeto e deve compor os documentos do projeto básico de
arquitetura, definido pela NBR 13532/95 ou, na ausência desses, deve
compor o projeto executivo de arquitetura.


3.67 projeto de impermeabilização: Conjunto de informações

gráficas e descritivas que definem integralmente as características de todos
os sistemas de impermeabilização empregados em uma dada construção, de
forma a orientar inequivocamente a produção deles. O projeto de
impermeabilização é constituído de dois projetos que se complementam:
projeto básico e projeto executivo.


3.68 projeto executivo de impermeabilização: Conjunto de

informações gráficas e descritivas que, baseado no projeto básico de
impermeabilização, detalha e especifica integralmente 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 13532/95), mas antes do início da execução das fundações da
construção.

As informações descritas acima ficam sintetizadas no Quadro 3, extraída de
PETROBRAS (200?)
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Projeto Básico

Projeto Executivo

Desenhos
Plantas de localização e
identificação
das
impermeabilizações, bem
como dos locais de
detalhamento construtivo
Detalhes construtivos que
descrevem graficamente
as soluções adotadas no
projeto de arquitetura para
o equacionamento das
interferências
existentes
entre todos os elementos e
componentes construtivos
Detalhes construtivos que
explicitem as soluções
adotadas no projeto de
arquitetura
para
o
atendimento
das
exigências
de
desempenho em relação à
estanqueidade
dos
elementos construtivos e à
durabilidade frente à ação
da água, da umidade e do
vapor de água
Plantas de localização e
identificação
das
impermeabilizações, bem
como dos locais de
detalhamento construtivo
Detalhes
genéricos
e
específicos
que
descrevam graficamente
todas as soluções de
impermeabilização
projetadas e que sejam
necessários
para
a
inequívoca
execução
destas soluções

Textos
Memorial descritivo dos
tipos de impermeabilização
selecionados
para
os
diversos
locais
que
necessitem
de
impermeabilização

Memorial descritivo de
materiais e camadas de
impermeabilização
Memoriais descritivos de
procedimentos
de
execução e de segurança
do trabalho
Planilha de quantitativos
de materiais e serviços
Planilha de descrição de
ensaios tecnológicos e de
campo.

Quadro 3: Resumo das informações que devem constar em cada fase do projeto de
impermeabilização.
Fonte: PETROBRAS (200?)

Para a elaboração e responsabilidade técnica da impermeabilização, a NBR
9575/03 prescreve que o projeto básico 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 definido na NBR 13532/95. O projeto executivo e os serviços
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decorrentes dele devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado no
CREA da região da obra, com qualificação para exercer esta atividade técnica
específica. Fica o responsável técnico pela execução encarregado de obedecer
todas as diretrizes de projeto.
São características gerais de um projeto de impermeabilização, conforme
NBR 9575/03:


Evitar a passagem indesejável de fluido nas construções, pelas

partes que requeiram estanqueidade5, podendo ser integrado ou não com
outros sistemas construtivos, desde que observadas normas específicas de
desempenho que proporcionem as mesmas condições de impermeabilidade;


Proteger as estruturas, bem como componentes construtivos

que porventura estejam expostos ao intemperismo, contra a ação de agentes
agressivos presentes na atmosfera;


Proteger o meio ambiente de possíveis vazamentos ou

contaminações por meio da utilização de sistemas de impermeabilização;


Possibilitar sempre que possível a realização de manutenções

da impermeabilização, com o mínimo de intervenção nos revestimentos
sobrepostos a ela, de modo a ser evitada, tão logo sejam percebidas falhas
do sistema impermeável, a degradação das estruturas e componentes
construtivos, devido à passagem de fluidos e lixiviação de compostos solúveis
do concreto, argamassas e revestimentos;


Proporcionar conforto aos usuários, sendo-lhes garantida a

salubridade física.

3.3 Sistemas de Impermeabilização
Segundo o item 3.71 da NBR 9575/03, sistema de impermeabilização é o
conjunto de produtos e serviços destinados a conferir estanqueidade às partes de
uma construção.
5

Estanqueidade: Propriedade de um elemento (ou um conjunto de componentes) de impedir
a penetração ou a passagem de fluidos através de si. A sua determinação está associada a
uma pressão limite de utilização (a que se relaciona com as condições de exposição do
elemento).
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Os serviços que constituem a impermeabilização podem ser descritos por
meio de uma sobreposição de camadas, conforme Figura 1:

Figura 1: Camadas da impermeabilização.
Fonte: Elaborado pelo autor

Da Norma Técnica NBR 9575/03 é extraída a descrição de cada camada
básica da impermeabilização:


3.27 camada de regularização: Estrato com as funções de

regularizar o substrato, proporcionando uma superfície uniforme de apoio
adequado à camada impermeável, e fornecer a ela certa declividade, quando
esta for necessária;


3.56 imprimação: Película, base solução ou emulsão, aplicada

ao substrato a ser impermeabilizado, com função de favorecer a aderência da
camada impermeável;


3.61 membrana: Produto impermeabilizante, moldado no local,

com ou sem estruturante;
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3.30 camada separadora: Estrato com a função de evitar a

aderência de outros materiais sobre a camada impermeável;


3.25 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.

Quando da elaboração do projeto de impermeabilização é função do projetista
definir o sistema de impermeabilização a ser empregado, Os sistemas de
impermeabilização são classificados pela NBR 9575/03 em Sistemas Rígidos ou
Sistemas Flexíveis e devem ser estabelecidos levando-se em consideração o
sistema estrutural em referência e o tipo de solicitação imposta pelo fluido ao
elemento construtivo que requeira estanqueidade. Segundo a NBR 9575/03 são
quatro as formas de solicitação do sistema de impermeabilização:


Imposta pela água de percolação:
o

Água que atua sobre superfícies, não exercendo pressão

hidrostática superior a 1 KPa.


Imposta pela água de condensação:
o

Água com origem na condensação de vapor de água

presente no ambiente sobre a superfície de um elemento construtivo
deste ambiente.


Imposta pela umidade do solo:
o

Água existente no solo, absorvida e ou adsorvida pelas

partículas do solo.


Imposta pelo fluido sob pressão unilateral ou bilateral, sendo:
o

Água sob pressão negativa: água confinada ou não,

exercendo pressão hidrostática superior a 1 KPa de forma inversa à
impermeabilização.
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o

Água sob pressão positiva: água confinada ou não,

exercendo pressão hidrostática superior a 1 KPa de forma direta na
impermeabilização.

O processo de seleção descrito no item 5 da Norma Técnica NBR 9575/03 é
sintetizado em caráter didático no Quadro 4:

Sistema
Rígido

Flexível

Descrição e Componente
Argamassa e concretos com aditivos
(acrílicos, SBS, e hidrofugantes, como
sílica ativa, etereatos e ácidos graxos),
microcimentos+silicatos (cristalizantes).
Membranas de cimento-polímero com
estruturante, membranas plastoméricas
termofixas de epóxi.
Membranas elastoméricas (poliuretano,
poliuréia, butil, EPDM, neoprene),
membranas
plastoméricas
termoplásticas
(PVC,
acrílicos),
membranas
asfálticas
(soluções,
emulsões),
mantas
asfálticas,
elastoméricas
e
plastoméricas.
Membranas plastoméricas termofixas
de epóxi-uretano (epóxi-flexibilizado).

Aplicações
Tratamento do concreto e
revestimentos,
regularizações
em
argamassa. Reservatórios
enterrados, cortinas.
Lajes e calhas externas,
lajes internas, estruturas
em geral (conforme o
caso,
utilizadas
em
cúpulas, rufos, cortinas,
reservatórios enterrados e
elevados, castelos d´água,
ETEs, ETAs, etc.).

Quadro 4: Classificação dos sistemas de impermeabilização e aplicações.
Fonte: PETROBRAS (200?)

É destacado por PETROBRAS (200?) que, no caso de aplicações em
reservatórios, castelos d´água, ETAs e ETEs, devem ser analisados critérios como
inocuidade, contaminação química, resistência química, facilidade de aplicação e de
manutenção, aderência ao substrato, absorção de água, resistência a UV, entre
outros.

3.4 Elaboração do Projeto de Impermeabilização
A elaboração do projeto de impermeabilização, segundo Souza (1997), deve
se dar em duas fases:


Primeira fase: Interface com as demais disciplinas de projeto;
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Segunda fase: Interface com a produção.

Segundo Souza (1997), na primeira fase há uma subdivisão em duas etapas:
a elaboração do anteprojeto e detalhamento do projeto executivo. A segunda fase
constitui-se apenas da elaboração do projeto de produção.
Em todas as fases de elaboração de projeto, deve haver a relação das
diversas disciplinas, com a responsabilidade centralizada em um coordenador de
projetos. Graficamente estas relações foram demonstradas por Melhado (1994) e
adaptadas para o projeto de impermeabilização por Souza (1997), conforme a
Figura 2, desenvolvida para demonstrar o ciclo de informações no desenvolvimento
do projeto de impermeabilização do pavimento-tipo de uma edificação.
Não é incoerente a aplicação deste ciclo no desenvolvimento dos projetos da
laje térrea de um empreendimento, onde há grande inter-relação das diversas
disciplinas. No pavimento térreo ocorre o desvio das prumadas de instalações do
edifício, há todo o trabalho paisagístico que, caso o projeto seja mal elaborado ou
tenha deficiências irá se transformar num transtorno para o construtor e para os
usuários no futuro, quando da execução de manutenções corretivas.
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Figura 2: Fluxograma do processo de elaboração do projeto de impermeabilização de pisos
do pavimento-tipo.
Fonte: Souza (1997).

3.5 Elaboração do Anteprojeto
Para a elaboração do anteprojeto de impermeabilização há a necessidade de
se obterem diversas informações de outras disciplinas. Souza (1997) cita as
informações que devem ser buscadas nos anteprojetos de arquitetura, estrutura e
sistemas prediais, apresentadas no Quadro 5:
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Anteprojeto
Arquitetura

Estrutura
Sistemas Prediais

Informações a serem obtidas
Desníveis entre os ambientes no nível do
piso acabado
Especificação dos revestimentos de piso
a serem empregados nas áreas
impermeabilizadas
Posição dos ralos
Existência de caimentos
Detalhes de soleiras, rebaixos e degraus
Especificação do tipo e fixação das
esquadrias de portas de correr
Espessura das lajes
Desníveis previstos nas lajes
Posicionamento de pilares
Tipo, posição e diâmetro das tubulações
passantes pela laje
Tipo, posição e diâmetro dos ralos
existentes nas áreas internas
Tipo, posição e diâmetro das tubulações
de gás embutidas no contrapiso,
regularização
Posicionamento de eletroduto passantes
pela laje e ao nível do rodapé

Quadro 5: Informações dos anteprojetos para a elaboração do anteprojeto de
impermeabilização de pisos do pavimento-tipo.
Fonte: Souza (1997).

Como a proposição do trabalho citado é a elaboração dos projetos de
pavimento-tipo, ficam registradas no Quadro 6 algumas sugestões de informações a
serem buscadas nos anteprojetos das diversas disciplinas, propostas por este autor,
com base em experiência no setor produtivo e de manutenção, para a elaboração do
anteprojeto de impermeabilização das lajes de pavimento térreo:
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Anteprojeto
Arquitetura e/ou Paisagismo

Estrutura

Sistemas Prediais

Informações a serem obtidas
Posicionamento e cota de Grelhas de
Drenagem
Posicionamento de postes e Balizadores
de iluminação
Tipologias
da
vegetação
a
ser
empregada nos jardins
Posicionamento e altura de muretas e
rampas de acesso ao térreo interno
Estudo do tráfego sobre estas lajes de
pavimento térreo
Estudo de cotas entre os pisos internos,
externos e jardins
Detalhamento de chafariz e/ou espelho
de água
Estudo dos portões e gradis para estudo
de fixações e arremates
Estudo das juntas de dilatação
Previsão de enchimentos
Estudo dos recalques previstos
Encontro do corpo do edifício com a
estrutura de periferia
Previsão de Redundância nos sistemas
de drenagem
Previsão de pontos de inspeção para
manutenção
Estudo das bacias de captação das
águas de precipitação
Espaçamento das tubulações passantes
para desvio de prumadas.
Estudo do deságue das tubulações de
captação de águas pluviais das torres

Quadro 6: Sugestão de informações a serem obtidas nos anteprojetos específicos para as
lajes de pavimento térreo.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Souza (1997) também cita uma lista de diretrizes a serem discutidas após a
análise crítica dos anteprojetos, conforme Quadro 7:

Possibilidade de alteração das especificações dos revestimentos de piso
Possibilidade de alteração das especificações de fixação das esquadrias de porta
Possibilidade de alterar o caminhamento das instalações passantes pelo piso
Possibilidade de alterações na alvenaria
Possibilidade de alteração dos locais de passagem dos eletrodutos
Possibilidade de adoção de soleiras entre os ambientes
Quadro 7: Diretrizes para a análise crítica dos anteprojetos
Fonte: Souza (1997)
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No Quadro 8 segue a lista de diretrizes sugerida pelo autor, para a discussão
crítica dos projetos do pavimento térreo:

Garantia que o espaçamento entre tubos permita o arremate da
impermeabilização
Garantia que os postes e balizadores estejam definitivamente locados para
constarem do projeto executivo
Possibilidade de criação de muretas em concreto para que estas fiquem
fundidas à estrutura
Criação de rebaixos nos pilares, pilaretes e vigas invertidas para embutimento
da impermeabilização
Compatibilização do sistema de pavimentação com o sistema de drenagem
Garantia de drenagem das caixas de passagem embutidas no piso.
Estudo da camada de proteção nos jardins quando as plantas especificadas
tiverem raízes que podem danificar a camada em referência
Arremates de soleira e viradas de manta em cabines de elevador, quando
atravessarem lajes descobertas no pavimento térreo
Quadro 8: Diretrizes para análise dos anteprojetos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.6 Seleção do Sistema de Impermeabilização
Hoje há uma vasta gama de produtos e sistemas de impermeabilização a
serem empregados. Picchi (1986) afirma:

“a etapa de escolha dos sistemas de impermeabilização é
hoje em dia bastante deturpada; são poucos os profissionais com
experiência suficiente, que lhe dê parâmetros para esta seleção;
muitas firmas, especializadas em projeto e/ou execução de
impermeabilização são representantes ou possuem outro tipo de
vínculo com algum fabricante de material de impermeabilização,
especificando por vezes sistemas que não são os mais adequados à
situação, por razões comerciais”.

Souza (1997), citando o trabalho de Picchi, comenta que a situação na sua
época não era muito diferente daquele tempo, ainda sendo muito polêmico o
processo de seleção do sistema de impermeabilização. No intervalo de doze anos
entre a publicação de Souza e este trabalho, ainda há projetista vinculados a
produtores de produtos impermeabilizantes. Há também fabricantes de produtos
impermeabilizantes

que

se

oferecem

para

a

criação

do

projeto

de

impermeabilização, o que deve ser visto com ressalva, uma vez que este projeto
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pode

ser

tendencioso

à

aplicação

de

produtos

deste

fabricante,

não

necessariamente atendendo aos requisitos do projeto. Ao assumir um projeto
proposto por um fabricante, há que se ponderar o risco de não haver riqueza na
compatibilidade dos projetos, por omissão ou falta de comprometimentos com o
conjunto total da obra.
O Quadro 9 contém uma lista de parâmetros a serem considerados na
seleção da impermeabilização, segundo Souza (1997)

Parâmetro
(a)
Características
do Padrão do Produto
empreendimento
Risco admitido pelo construtor
(b) Característica da laje
Tipo de laje
Deformabilidade da laje
Método construtivo da laje
(c)
Característica
ambiente

do Solicitação em relação à água
Dimensões e formatos

(d) Inter-relação com os Características
dos
revestimentos
de
demais subsistemas e especificados
elementos do edifício
Tipo e características das vedações verticais
(e) Execução

pisos

Facilidade de execução
Produtividade
Método construtivo do sistema de impermeabilização

(f)
Características
sistema
impermeabilização

do Garantia fornecida pelo fabricante
de Durabilidade esperada do sistema
Custo global
Espessura total do sistema de impermeabilização
Número de camadas

(g)
Características
mercado

de Disponibilidade de fabricantes

Quadro 9: Parâmetros a serem considerados na seleção.
Fonte: Souza (1997)

Sendo, para Souza (1997), a descrição de cada item, conforme segue:
a) Parâmetros relacionados com as características do empreendimento:
 o padrão do produto interfere na seleção do sistema de
impermeabilização, pois, para edifícios de elevado padrão, pode-se
admitir que a impermeabilização corresponda a uma maior parcela em
relação ao custo da obra.
 o risco admitido pelo construtor refere-se ao risco que o
empreendedor está disposto a correr no que se refere a futuros
problemas na impermeabilização, em função do padrão do produto e
das características do empreendimento.
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b) Parâmetros relacionados com as características da laje:
 tipo de laje refere-se à tipologia estrutural e ao processo de execução
da laje que receberá o sistema de impermeabilização, sendo
importante saber se a laje é maciça, nervurada; moldada in loco ou
pré moldada e se é armada ou protendida.
 deformabilidade da laje tem uma série de variáveis (espessura da laje;
tipo de laje; vãos, tipo de vinculação da laje) que, para a seleção do
sistema, no entanto, deve-se avaliar essa deformabilidade
qualitativamente, em razão de não se dispor de subsídios para se
relacionar a deformabilidade da laje com a exigência de flexibilidade
do sistema de impermeabilização.
 método construtivo da laje é de grande importância, pelo fato de que
quanto maior for o cuidado quanto as suas características superficiais,
mais se poderá prescindir, por exemplo, de camadas de regularização
para a aplicação da camada impermeável. Além disto, a existência ou
não de uma camada de contrapiso irá condicionar a espessura
máxima do sistema de impermeabilização, uma vez que não se
poderá contar com essa camada para a eventual compensação de
diferenças de nível entre os ambientes no piso acabado.
c) Parâmetros relacionados com as características do ambiente
 solicitação em relação à água deve avaliar não somente a incidência
de água no ambiente, mas também a possibilidade de ocorrência de
acidentes, como por exemplo, o entupimento de aparelhos sanitários e
tubulações que causem o transbordamento com conseqüente
incidência de água em um volume considerável
 dimensões e formato do ambiente são relevantes, à medida que
alguns sistemas de impermeabilização não são indicados para áreas
de dimensões reduzidas e formato complexo por necessitarem de
recortes que causariam a perda do material e interrupções durante a
execução
d) Inter-relação com os demais subsistemas e elementos do edifício
 características dos revestimentos de piso especificadas para as áreas
do pavimento-tipo dos edifícios constituem-se em uma informação
relevante à medida que esse revestimento interfere em conjunto com
o sistema de impermeabilização na necessidade de maiores ou
menores rebaixos na laje
 tipo e característica das vedações verticais referem-se á tipologia do
subsistema de vedação vertical em relação aos seus elementos e
componentes. A escolha do sistema de impermeabilização pode ser
condicionada por esse subsistema á medida que a utilização de
elementos de vedação pré-fabricados podem limitar o número de
sistemas de impermeabilização possíveis.
e) Parâmetros
impermeabilização

relacionados

com

as

características

de

execução

da

 facilidade de execução considera-se como a seleção de sistemas de
impermeabilização que propiciem uma maior facilidade de execução
envolvendo um menor número de operações e com baixo nível de
interferência, além da execução fácil dos detalhes construtivos mais
comuns.
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 produtividade é um parâmetro para condicionar a seleção do sistema
de impermeabilização, uma vez que se pode optar por sistemas de
impermeabilização que necessitem, por exemplo, de um menor
número de camadas e menor prazo de espera entre a aplicação
dessas camadas.
 método construtivo do sistema de impermeabilização refere-se à
forma como o sistema de impermeabilização é aplicado (a quente ou a
frio), ou ainda, se há necessidade de se misturar os materiais no
canteiro.
f) Parâmetros relacionados com as características do sistema de impermeabilização
 garantia fornecida pelo fabricante na maioria dos casos fornece
garantias sobre o produto vendido, responsabilizando-se, entretanto,
com certas restrições, pela ocorrência de problemas no sistema de
impermeabilização. Deve-se, portanto, considerar-se a garantia dada
pelo fabricante quando da seleção do sistema de impermeabilização.
 durabilidade esperada do sistema é um parâmetro de difícil avaliação,
porém pode-se considerar a experiência de profissionais atuantes no
setor e dados disponíveis sobre obras já executadas para se estimar a
durabilidade do sistema de impermeabilização.
 custo global de um sistema de impermeabilização não deve apenas
considerar o custo da camada impermeável, mas também o custo das
demais camadas constituintes do sistema e o custo de utilização e
manutenção
 espessura total do sistema de impermeabilização assume importância
à medida que a espessura total do sistema de impermeabilização irá
interferir no número e altura dos rebaixos a serem executados na laje,
podendo, dessa maneira, condicionar a seleção do sistema de
impermeabilização, em especial quando se estiver tratando de lajes
niveladas ou acabadas
 número de camadas é um parâmetro a ser analisado, considerando-se
a espessura requerida em cada uma das camadas do sistema de
impermeabilização. O número de camadas do sistema de
impermeabilização a ser utilizado deve ser compatível com os
rebaixos previstos para a laje e a alvenaria.
g) Parâmetros relacionados com as características de mercado
 disponibilidade de fabricantes dos sistemas ou materiais
impermeabilizantes a serem utilizados é um aspecto importante à
medida que quanto maior o número de opções no mercado, maiores
as possibilidades de se obter menores custos e maiores vantagens
para a compra desses materiais e sistemas.

3.7 Desenvolvimento do Anteprojeto de Impermeabilização
A elaboração do anteprojeto é possível desde que haja a posse das
informações de escolha dos sistemas possíveis de aplicação no projeto em
referência.
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Segundo Souza (1997), um anteprojeto para pavimento-tipo de uma
edificação deve conter as seguintes informações:



o sistema a ser adotado em cada uma das áreas internas

molháveis;


a espessura total do sistema de impermeabilização (incluindo-se

a regularização);


as alturas e espessuras necessárias dos eventuais rebaixos

necessários na alvenaria para execução dos rodapés;


corte típico de cada sistema a ser empregado, identificando as

camadas e suas respectivas espessuras mínimas e declividades;


lista com os pontos críticos dos demais projetos que possam

comprometer

o

sistema

de

impermeabilização,

juntamente

com

as

justificativas e as alterações propostas.

Mesmo sendo as diretrizes de Souza (1997) descritas para o projeto de
pavimentos tipo de edificações, não é incoerente traçar um paralelo para os projetos
de pavimento térreo. Quanto maior a riqueza de detalhes dos elementos gráficos e
dos memoriais, maior a facilidade de compreensão do projeto por parte dos
envolvidos nesta fase.
Souza (1997) diz que uma vez elaborado o anteprojeto de impermeabilização
de pisos do pavimento-tipo, assim como os outros anteprojetos de interesse, devese proceder a uma reunião de coordenação na qual são discutidos os pontos
conflitantes entre os projetos, pontos esses identificados tanto pelo projeto de
impermeabilização, quanto pelos demais projetos do edifício, seguindo o fluxo de
informações da Figura 2. O Quadro 10 apresenta as diretrizes sugeridas por Souza
(1997).
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Verificar o número de soluções diferentes de impermeabilização de piso para um mesmo
pavimento-tipo e para o edifício como um todo
Verificar o número e a duração das esperas necessárias entre a aplicação das camadas
Verificar a compatibilização do anteprojeto de impermeabilização com o projeto de
estruturas do edifício, em especial com os pilares localizados na área a ser
impermeabilizada, e também com relação aos desníveis necessários na laje
Discutir a facilidade de execução dos rebaixos na laje
Verificar a previsão da execução do rodapé da impermeabilização e a sua coordenação
com os anteprojetos de alvenaria e revestimento vertical
Verificar a espessura total do sistema de impermeabilização
Quadro 10: Diretrizes para a análise crítica do anteprojeto de impermeabilização de pisos
do pavimento-tipo.
Fonte: Souza (1997)

Após cada reunião de coordenação, todos os projetistas devem adequar seus
desenhos baseados no que foi discutido, até que se atinja a otimização total dos
projetos como um todo, independente do número de reuniões que se faça
necessário.

3.8 Projeto Executivo de Impermeabilização
Para Melhado (1994), o projeto executivo é entendido como a “representação
final e completa das edificações e seu entorno, na forma gráfica e de especificações
técnicas e memoriais, suficientes para a perfeita compreensão do projeto,
elaboração

do

orçamento

e

contratação

das

atividades

de

construção

correspondentes”.
O Quadro 11 pretende fazer um paralelo para os projetos de pavimento
térreo, ao que fora proposto por Souza (1997) para projetos executivos de
pavimento-tipo. O exemplo para as lajes de pavimento térreo constam do anexo 06.
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Proposições de Souza (1997)
Planta do pavimento-tipo, identificando os
ambientes a serem impermeabilizados, com
as especificações dos respectivos materiais
e sistemas a serem empregados nesses
ambientes
Ampliação do ambiente, com suas principais
dimensões, posições de ralos, tubos,
eletrodutos e demais interferências
Cortes dos ambientes, mostrando as
camadas
constituintes,
com
suas
respectivas espessuras e declividades
exigidas
Detalhes dos rodapés, ralos, soleiras e
batentes, quando estes forem fixados antes
da
execução
da
camada
de
impermeabilização
Detalhes dos rodapés, ralos, soleiras, e
batentes, quando estes forem fixados antes
da
execução
da
camada
de
impermeabilização;
Detalhes de fixação da grelha e encaixe do
tubo prolongador dos ralos
Posição e características dos detalhes a
serem executados

Proposições deste autor
Planta de cada setor da laje do pavimento
térreo, limitado às juntas de dilatação da
estrutura, criando um sistema de bacias,
identificando os ambientes a serem
impermeabilizados, com as especificações
dos respectivos materiais e sistemas a
serem empregados nessa bacia
Ampliação das bacias criadas, detalhando
ralos, tubos, floreiras e demais muretas e
bases, que podem ser considerados
elementos
de
secção
das
impermeabilizações
Detalhamento dos panos de contribuição
que a camada de regularização cria para
levar as águas para os ralos
Detalhamento
do
tratamento
das
interferências das diversas instalações nesta
periferia
Idem quando aplicável

Idem quando aplicável
Idem quando aplicável

Quadro 11: Tabela comparativa entre a obra de Souza (1997) e esta dissertação para
projetos de pavimento-tipo e pavimento térreo.
Fonte: Elaborado pelo autor

3.9 Projeto de Produção da Impermeabilização
De forma simultânea ao projeto executivo de impermeabilização, Souza
(1997) sugere a execução do projeto de produção. A definição de Melhado (1994)
para projeto de produção em empresas construtoras é:
“Conjunto de elementos de projeto elaborados de forma simultânea
ao detalhamento do projeto executivo, para utilização no âmbito das
atividades de produção em obra, contendo as definições de:
disposição e seqüência das atividades de obra e frentes de serviço;
uso de equipamentos; arranjo e evolução do canteiro; dentre outros
itens vinculados às características e recursos próprios da empresa
construtora”
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O conteúdo deste projeto para produção é dado no Quadro 12:

ETAPA
Organização
canteiro de obras

do

Antecedentes

Aplicação das camadas

Sequência
execução

de

Procedimentos
que
devem ser tomados
após a execução

CONTEÚDO
Definição dos locais de estocagem dos materiais
Definição dos equipamentos utilizados para o transporte dos
materiais, desde a entrega no local da estocagem e daí até o
local de aplicação
Definição de todas as providências que devem ser tomadas antes
da execução propriamente dita
Definição da antecedência necessária para o transporte dos
materiais até o local de utilização
Definição da antecedência necessária para o providenciamento
dos equipamentos necessários
Isolamento das áreas a serem impermeabilizadas
Definição das argamassas de regularização proteção quanto a
materiais, traço, características mecânicas e forma de produção e
dosagem
Definição da forma de produção e mistura dos materiais
Características superficiais das diversas camadas
Definição dos procedimentos a serem seguidos para a aplicação
das diferentes camadas desde a preparação da base até a
camada de revestimento
Definição dos prazos mínimos de espera entre a aplicação das
camadas
Procedimentos e critérios de controle
Definição dos cuidados que devem ser tomados imediatamente
após a execução da camada impermeável para que a mesma
não sofra nenhum dano.

Quadro 12: Conteúdo do projeto para produção de acordo com suas etapas.
Fonte: Souza (1997)

Segundo Souza (1997), estes projetos devem ser apresentados na forma de
cadernos, impressos em papel A4 ou A3, de modo que possam ser manuseados na
obra.
De posse de projetos elaborados de forma ordenada, sob a luz da discussão
entre as diversas disciplinas, é possível partir para um processo de orçamento e
contratação da impermeabilização, como será proposto no capítulo 4.
3.10 Impressões sobre a situação dos projetos de impermeabilização
Aplicado um questionário para as principais empresas construtoras de São
Paulo, nota-se que as empresas têm comportamento muito distinto no que tange ao
item projeto de impermeabilização.
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Algumas delas dizem gerar projetos simplificados de forma a nortear a
execução dos serviços nas obras. Isso, segundo os entrevistados, é possível pelo
fato de sempre se trabalhar com empresas aplicadoras tradicionais no mercado da
construção civil. Ainda neste grupo de empresas que informam gerar projetos
simplificados, há uma situação que se mostra mais descompromissada com relação
às boas práticas de construção. Trata-se das empresas que dizem não elaborar
nenhum tipo de projeto de impermeabilização, disponibilizando desenhos de
detalhes dos pontos a serem impermeabilizados em redes tipo intranet, entre o
escritório da empresa e os canteiros de obra. Tanto os desenhos quanto os
memoriais são genéricos, sem a preocupação de adequação dos materiais
aplicados às características estruturais e arquitetônicas do empreendimento.
Poucas

empresas

entrevistadas

informam

gerar

projetos

executivos

detalhados, de forma a poder contratar o serviço de forma equalizada e ter subsídio
legal para cobrar a empresa aplicadora em caso de necessidade de fornecimento de
assistência técnica.
Também foi comentado que atualmente as empresas fornecedoras de
produtos para impermeabilização estão elaborando projetos de impermeabilização.
Isto tem se mostrado interessante para alguns líderes de projeto, pois reduz a carga
de trabalho de seus subordinados e transfere a responsabilidade técnica em caso de
falha do sistema.
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4

ORÇAMENTO

E

CONTRATAÇÃO

DO

SERVIÇO

DE

IMPERMEABILIZAÇÃO
De posse de um projeto bem elaborado e detalhado, juntamente com um
memorial descritivo, há duas etapas a serem cumpridas: o processo de orçamento
dos serviços de impermeabilização e a sua contratação.
Neste capítulo essas duas etapas serão repassadas de forma a balizar o
conhecimento técnico com o processo administrativo.
4.1 Processo de Orçamento e Elaboração de Proposta Técnica e Comercial
Segundo Giammusso (1991), orçamento é a determinação do custo de um
empreendimento antes de sua realização. Também pode ser denominado como
previsão de custo. O autor ainda cita que, na linguagem espanhola, orçamento é
designado por “presupuesto” ou “pressuposto”, que tem o significado de previsão.
Um orçamento bem elaborado permite ao empreendedor verificar a viabilidade
econômica de um empreendimento, antes de seu lançamento no mercado. Com o
conhecimento dos custos de construção é possível, durante a contratação dos
serviços, verificar se os concorrentes estão alinhados entre si, atendendo aos
projetos e às especificações elaboradas.
Sob o ponto de vista do empreiteiro de impermeabilização, o orçamento para
a composição da proposta evita riscos de mercado desnecessários. Quando o
projeto e a especificação são conhecidos, não é assumido o compromisso de fazer
obras cuja capacitação técnica ainda não é madura o suficiente, perdendo então
oportunidades de mercado, em obras mais próximas de sua realidade comercial. O
importante para o aplicador é atuar em obras onde tanto os riscos de construção
quanto a margem de lucro podem ser considerados como conhecidos.
Tanto para o empreendedor quanto para o empreiteiro, para orçar um
empreendimento, há necessidade de conhecer os prazos e as quantidades de
materiais e serviços que serão efetuados para poder compor o custo unitário. Daí se
nota a importância de um projeto executivo e um cronograma de obra bem
elaborados.
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Para o estabelecimento das quantidades, PROASSP (1994) cita que o critério
da APEINCC para o estabelecimento de quantidades para os serviços de
impermeabilização era dado da seguinte maneira:

1. Área contínuas, com largura acima de 01 metro, serão medidas por
metro quadrado;
2. Faixas com largura de até 0,50m serão medidas na proporção de
0,50m²/m;
3. Faixas com largura compreendida entre 0,51m e 1,00m, serão
medidas na proporção de 1,00m²/m;
4. As aberturas que tenham área até 2,00m² não serão descontadas na
medição;
5. Os ralos serão medidos na proporção de 1,00m²/ralo;
6. Os arremates em tubulações emergentes serão medidos na
proporção de 1,00m²/arremate;
7. As juntas de dilatação serão medidas por metro ou por conjunto de
mástique aplicado.

O custo unitário é composto pela soma dos custos diretos e dos custos
indiretos de um serviço.

São considerados como custos diretos os totais de

materiais e serviços empregados na execução do empreendimento, tais como
cimento, areia e a mão-de-obra, sendo que o custo direto é proporcional à
quantidade de serviços. Os custos indiretos são formados pelos materiais e serviços
necessários no empreendimento, mas que não são aplicados diretamente na
realização dos serviços, tais como a administração da obra, cópias de projetos, etc.,
não sendo o custo indireto proporcional aos serviços de campo. Giammusso (1991)
mostra que o fluxo de um orçamento é dado conforme o Diagrama 1.

Fonte: Giammusso (1991).

Diagrama 1: Fluxograma de um orçamento.
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Uma vez que o orçamentista tenha estabelecido as quantidades e preços
unitários para os serviços propostos, deve ser montada a proposta da empresa de
impermeabilização para o empreendedor.

Segundo Cantu (1997), a proposta

comercial é uma forma de mostrar o espírito competitivo da empresa e ajuda a
estreitar laços de parceria entre as partes, sendo que suas etapas principais são:
 Objetivo da Proposta: uma proposta comercial deve ser ampla e não ter
omissões quanto às proposições do empreiteiro de impermeabilização.
Devem deixar expressas as áreas a serem impermeabilizadas, os materiais
que estão considerados na proposta, os materiais que são responsabilidade
do cliente e a mão-de-obra que está sendo considerada.
 Métodos e Normas: deve ficar explícito como será efetuado o serviço de
impermeabilização e quais normas estão em vigência, garantindo o
compromisso do empreiteiro de impermeabilização com a correta execução
dos serviços.
 Escopo do Serviço: devem ser explicadas as etapas básicas da execução dos
serviços, incluindo as etapas administrativas.
 Prazo para Realização do Serviço: O prazo deve marcar a data de início e
término dos serviços, conforme o escopo do serviço previamente acordado
entre as partes.
 Responsabilidade Técnica: Registro do profissional que administrará o serviço
de impermeabilização junto ao CREA da região.
 Preço total: Apresentação do valor total da proposta.
 Preço detalhado: Apresentação de uma planilha com as quantidades de
serviço e materiais, juntamente com o preço unitário, por setor do
empreendimento, que compõe o preço total.
 Condições de Pagamento: Apresentar as formas como podem ser pagos os
serviços, prazos de medição e recebimento, sempre procurando alternativas
atrativas para o cliente, mas respeitando o fluxo de caixa da empresa.
 Garantias: Devem ser explicitados os prazos de garantia dos materiais e dos
serviços, em termos de anos.
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 Condições para Manutenção e Garantia: Aqui é explicado ao cliente quais as
condições para que a garantia possa ser cumprida, mostrando as formas de
uso e conservação dos ambientes tratados pela impermeabilização.
 Validade da Proposta: Toda a proposta deve ter um prazo de validade
determinado.
 Relação dos últimos clientes atendidos: É uma forma de mostrar como o
empreendedor tem estado no mercado e criar um canal de informação e
propaganda a respeito da empresa.
De posse das informações acima em um processo de concorrência, tem-se o
balizamento de preços e capacidade técnica e comercial dos proponentes.

4.2 Modalidades Contratuais
As modalidades dos contratos de construção civil são estabelecidas,
basicamente, conforme o valor dos serviços e o risco envolvido no empreendimento
ou, ainda, conforme o grau de detalhamento dos projetos e confiabilidade nos
orçamentos.
Choma (2007) comenta ainda que este momento de negociações de preço e
estabelecimento da modalidade contratual é tido como de extrema importância para
as empresas construtoras; nele, é reforçada a importância de um projeto bem
executado e bem detalhado, juntamente com o respectivo memorial descritivo.
Dessa forma há como garantir que os serviços sejam executados conforme a verba
prevista ou até mesmo abaixo do valor estipulado.
Cabe antes do detalhamento das modalidades de contrato estabelecer a
nomenclatura das partes envolvidas, para ilustração do conteúdo deste capítulo.
Fica denominado que o Empreendedor é a entidade ou empresa que é proprietária
do empreendimento em construção. O Construtor é a entidade responsável pela
construção e pelo gerenciamento da execução, no tocante à sua qualidade e no
acompanhamento de prazos e custos. Empreiteiro de impermeabilização ou,
simplesmente Aplicador, é a pessoa ou empresa que efetivamente promove a
impermeabilização das áreas do empreendimento em construção.
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Segundo Giammusso (1991), as modalidades de contrato na construção civil
são: Contratos a Preço Global, Contratos a Preço Unitário, Contratos por
Administração e Contratos Mistos, detalhados segundo o autor, na seqüência deste
capítulo.
Na modalidade de contrato Preço Global, também conhecido pelos termos
“chave na mão”, ou em inglês turn key, os serviços são contratados para entrega
depois de inteiramente executados. Somente é possível a elaboração de um
contrato desta modalidade quando se dispõe de projeto executivo completo e
detalhado, com todas as especificações. Esses itens permitem a elaboração de um
orçamento com maior precisão, ficando a confiabilidade deste apenas por conta de
parâmetros adotados e experiências anteriores. É evidente que sem projetos e
especificações prontos, um contrato a preço global pode dar margem a muitas
dúvidas no tocante a quantitativos e preços estabelecidos. O faturamento deste
contrato é feito de forma parcelada, conforme o andamento dos serviços na obra.
Os contratos a Preço Unitário são usuais quando estão bem definidas as
especificações dos serviços (a natureza destes), porém quando não se pode dizer o
mesmo sobre as quantidades. Podem ser dados como exemplo deste tipo de
natureza conhecida e quantidade incerta, os serviços de fundação, dadas as
incertezas das camadas de solo. A maior recomendação quando se estabelece este
tipo de contrato é que os preços unitários sejam especificados e detalhados. As
medições acontecem em períodos estabelecidos no contrato entre as partes.
Os contratos tipo Administração são estabelecidos quando não se dispõe de
informações quanto ao tipo de serviço e sua quantidade. Sobre o custo dos serviços
e materiais é considerada uma taxa de administração que varia de acordo com o tipo
do serviço e o porte das empresas.
Para o estabelecimento de contratos tipo misto há que se avaliar diversas
situações, tais como:


Quando não são definidas ou houver variações nas quantidades

de alguns serviços previstos num contrato por preço global;


Quando surgirem serviços não previstos no contrato por preço

global ou por preços unitários;
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Quando houver alteração no projeto, o que geralmente resulta

em um dos casos citados.

Giammusso (1991) comenta ainda que para o empreendedor é interessante
que todas as contratações aconteçam por empreitada global, garantindo-lhe a
certeza dos valores comprometidos e a forma de desembolso. Para o construtor, de
forma a minimizar os riscos e omissões dos projetos e orçamentos, é interessante
assumir contratos tipo administração. De forma a compartilhar os riscos e omissões,
em muitos casos são elaborados os contratos a preços unitários.
Para os empreiteiros de impermeabilização, mesmo quando se parte para o
orçamento com projetos detalhados, os contratos tipo preço global não são muito
interessantes. No consumo de materiais deveriam ser ponderados os desníveis de
lajes e imperfeições de paredes para os materiais que fazem preenchimento de
volumes, tais como cimento e areia, na fase de regularização das lajes. Nesta
situação, pode ser sugerido que as obras elaborem contratos mistos. Partindo-se de
projetos bem elaborados e especificados, os quantitativos de serviços podem ser
contratados tipo empreitada global. Os insumos necessários à execução dos
serviços podem ser estimados pelos aplicadores, mas comprados diretamente pela
construtora, na forma de um contrato a preço unitário, que deverá estabelecer maior
controle nas fases preliminares, garantindo a qualidade das estruturas e paredes,
reduzindo o risco de gastos por ineficiência da mão-de-obra.
Para empreendimentos sem projetos executivos, embora isso não seja
recomendável, para o construtor, o contrato junto ao empreendedor deve ser por
Administração, uma vez que não há pleno conhecimento das áreas a serem
impermeabilizadas e suas respectivas quantidades. Para os contratos entre o
construtor e o aplicador é interessante para as partes que o contrato seja do tipo
Preço Unitário, pois é possível compor o preço em função dos materiais e mão-deobra a serem aplicados, ficando as quantidades estimadas no momento da
elaboração do contrato. As quantidades reais são apuradas no local, quando da
elaboração do processo de medição. Este contrato é aditado conforme a evolução
dos serviços e aumento do escopo do aplicador.

41

Ainda para Choma (2007), a modalidade contratual estabelecida cria uma
relação de extrema importância entre as partes do contrato. Um contrato a custo
unitário não exige rapidez na execução, pois o empreiteiro pode produzir uma
quantidade no mês, de forma que ele consiga cumprir com seus compromissos
financeiros e tenha um lucro tido como suficiente. Um contrato a custo global pode
fazer com que o serviço seja executado em prazo muito curto, pois o aplicador irá
garantir seu faturamento e irá em busca de novas oportunidades no mercado. Em
nenhum dos casos a qualidade da impermeabilização é a prioridade. O
estabelecimento de multas por atraso ao cronograma de contratação e o repasse ao
aplicador de custos de re-trabalho e manutenção podem gerar o vínculo citado e tão
necessário entre as partes.

4.3 Processo de Contratação
Mesmo a NBR 9575/03 estabelecendo que é obrigatória a elaboração de
projetos de impermeabilização para todos os empreendimentos, esta ainda não é
uma realidade do setor da construção civil brasileira. Muitas empresas ainda se
valem de cadernos de detalhes e especificações generalistas para contratar o
serviço de impermeabilização das edificações.
PROASSP (1994) mostra que o processo de contratação pode ser conduzido
em ambos os casos, ou seja, quando o empreendimento dispõe de projeto executivo
ou no caso da não existência deste. Esta divisão mostra os cuidados específicos a
serem tomados no momento da negociação comercial com os aplicadores, o que
será abordado na sequencia deste trabalho.
Em todas as situações deve ser efetuada a qualificação técnica e qualificação
comercial dos fornecedores, de forma a classificá-los de acordo com o porte da
obra, o que demanda planejamento por parte da equipe de obra para solicitar ao
departamento de suprimentos este serviço com tempo hábil.
Devem ser considerados nesta Qualificação Técnica, os seguintes itens:


Currículo da Empresa proponente: serve para verificação das

últimas obras executadas ou ainda em andamento. Deve-se buscar no
histórico do proponente a experiência em aplicação do sistema para a obra
em contratação.
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Corpo Técnico: o corpo técnico da empresa deve estar

diretamente ligado a ela, com registro superior a seis meses.


Documentação

Financeira:

serve

para

confirmação

da

capacitação financeira da empresa proponente em relação ao porte do
empreendimento em contratação.


Vistoria Técnica: devem ser visitadas obras recém concluídas e

em execução, sendo importante que o sistema empregado seja o mesmo do
empreendimento em contratação.

Quando da Qualificação Comercial, deve ser observado:


Atendimento ao Projeto Executivo e suas Especificações: a

empresa deve garantir que serão atendidas as especificações previstas, ou
então questioná-las por escrito, em tempo hábil, no caso de discordância, ou
enviando especificação para eventual análise.


Detalhamento da Proposta:



Planilha detalhada de serviços e preços;



Fornecimento de cronograma físico e financeiro;



Fornecimento de Carta de Garantia;



Indicação clara de todas as questões comerciais, tais como:

inclusão ou exclusão de impostos, taxas, fretes, estadas, serviços
complementares de construção civil, etc.;


Fornecimento

do

balanço

dos

últimos

dois

exercícios,

comprovando a liquidez da empresa;


Fornecimento da relação de bancos com que a empresa

trabalha.

Ainda é proposto pela NAWSRC (2006), em seu manual de ética e
regulamentações, que seja preenchido um check-list de 10 perguntas-chave, antes
da efetivação do contrato. O Quadro 13 apresenta esta checagem, com os termos
adaptados à língua portuguesa:

Empresa N

Empresa 02

Empresa 01
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1. O aplicador fez uma inspeção detalhada de sua necessidade?
2. O aplicador fez uma explicação detalhada da proposta que ele
recomenda?
3. O aplicador providenciou uma proposta escrita e detalhada?
4. O aplicador providenciou cópias de certificados de garantia dos
itens contratuais?
5. O aplicador providenciou uma cópia do termo de cancelamento de
contrato?
6. O aplicador forneceu uma lista de clientes locais anteriormente
atendidos?
7. O aplicador tem sede fixa e todas as licenças para exercício da
função?
8. O aplicador dispõe de seguros (para garantia de suas propriedades
e término de serviço)?
9. O aplicador é membro do IBI (Instituto Brasileiro de
Impermeabilização) e respeita seu código de ética?
10. O aplicador ganhou seu respeito e confiança?
Quadro 13: Adaptação de check-list de contratação de aplicador de impermeabilização.
Fonte: NAWSRC (2006)

4.3.1 Contratação de Obra Sem Projeto de Impermeabilização
Para situações de não existência de projetos de impermeabilização, deverão
ser tomados alguns cuidados, segundo PROASSP (1994), de modo que proporcione
a uniformidade das propostas e a escolha do sistema mais adequado.
Na ocasião da tomada de preços, é aconselhável seguir as seguintes etapas:
1. Procurar primeiramente definir um sistema mais adequado para cada
área a ser impermeabilizada. Recomenda-se que esta especificação seja
elaborada pelo responsável pela obra e o departamento de suprimentos do
empreendedor.
2. Montar a partir destas especificações a orientação para elaboração
de proposta, contendo as áreas a serem impermeabilizadas, metragem,
especificação dos sistemas para cada área, consumo mínimo e as normas
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correspondentes (com base em normas técnicas e nas especificações dos
fabricantes).
3. Fornecer o modelo de proposta.
4. Fornecer o modelo de contrato.

De posse destas informações, é possível a equalização das propostas. A
contração para este empreendimento sem projeto executivo torna-se viável e
parametrizada.

4.3.2 Contratação de Obra Com Projeto de Impermeabilização
Esta é a situação ideal para a contratação dos serviços de impermeabilização.
Segundo PROASSP (1994), quando da tomada de preços no mercado,
devem ser fornecidos aos convidados para a concorrência os seguintes
documentos:
1. Jogo completo de Projetos;
2. Memorial descritivo, indicando os materiais a serem empregados,
possíveis fabricantes e a metodologia de aplicação dos materiais;
3. Planilha de quantitativos e serviços;
4. Normas técnicas referentes aos materiais a serem utilizados;
5. Modelo de proposta a ser fornecida, contendo os principais dados
comerciais, técnicos e financeiros;
6. Modelo do contrato

Torna-se evidente que a contração do serviço de impermeabilização, de
posse de projetos e especificações completas, permite uma maior segurança de
todos envolvidos, nos escopos e valores assumidos, reduzindo ou até mesmo
eliminando omissões e riscos do processo construtivo. A parametrização das
propostas é mais fácil e objetiva.
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Estando

estabelecida

a

empresa

que

executará

o

serviço

de

impermeabilização, pode-se então partir para o estudo da execução da
impermeabilização, conforme o capítulo 5 propõe.

4.4 Impressões sobre a situação das contratações
As construtoras mostram um comportamento equalizado no aspecto das
contratações.
A maioria das empresas aplica contratos tipo Preços Unitários nos serviços de
impermeabilização, independente da disponibilidade de projetos ou do nível de
detalhamento destes. A quase que a totalidade dos entrevistados afirma comprar
diretamente os materiais de empresas parceiras e administrar o consumo e
manutenção dos estoques.
Uma informação importante obtida junto às construtoras é que elas têm
tomado o cuidado de, no momento da contratação, documentar que os aplicadores
irão arcar com os custos dos serviços de assistência técnica relativos à
impermeabilização. O custo dos materiais de impermeabilização e dos serviços e
materiais de acabamento (aqueles aplicados sobre a impermeabilização) ainda tem
sido absorvido pelas construtoras.
Também é mostrado pelos departamentos de suprimentos que, se houvesse
projetos completos e detalhados, as contratações aconteceriam de forma mais
rápida, padronizadas e os preços de mercado seriam mais bem regulados. A falta de
projeto e a variação das propostas apresentadas para um mesmo empreendimento
mostram como o setor está despreparado e não aplica a tecnologia existente, ou a
faz de forma errada.
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5 PROCESSO EXECUTIVO
A seguir será descrito como proceder ao serviço de impermeabilização com
manta asfáltica, em suas diversas etapas, referenciando principalmente a NBR
9574/08 – EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO.

5.1 Processos da Execução da Impermeabilização
5.1.1 Planejamento da Execução
Antes que a evolução da obra atinja o momento de receber a
impermeabilização, a equipe de produção deve estar municiada de um projeto
detalhado e de um contrato devidamente elaborado e assinado entre as partes
envolvidas. Isto permite que as partes envolvidas se reúnam para detalhar o
planejamento executivo.
A primeira etapa deste planejamento executivo é a concepção da estocagem
e da forma de transporte de materiais no canteiro de obras. Almoxarifados mal
alocados

geram

movimentações

excessivas

dos

insumos.

Ainda,

com

o

planejamento destas etapas, evitam-se avarias e riscos de acidentes devido à
manipulação incorreta desses produtos. Produtos voláteis devem ser guardados em
locais ventilados, com sistema de combate a incêndio, e sinalizados com placas de
inflamáveis e proibição de chamas.
As características dos materiais de impermeabilização e seu desempenho são
influenciados pela incidência de umidade, calor direto ou indireto. Os estoques
devem ser posicionados em locais ventilados, cobertos, fechados e sem influência
de picos de temperatura.
As diretrizes detalhadas para o armazenamento dos materiais devem ser
obtidas com os fornecedores contratados. É fato que os materiais devem ter seus
prazos de validade observados, para serem utilizados dentro deste período. As
mantas devem ser armazenadas na posição vertical, sobre estrados de madeira,
conforme Figura 3.
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Figura 3: Estocagem de manta: posição vertical, sobre estrado
Fonte: PROASSP (1994)

Os materiais embalados em sacos ou barricas também devem ser apoiados
sobre estrados de madeira, devendo ser respeitado o empilhamento máximo
informado pelo fornecedor. A Figura 4 ilustra o armazenamento de materiais
ensacados, tipo asfalto, e materiais em barricas, tipo emulsões.

Figura 4: Estocagem de materiais ensacados ou em barricas, sobre estrados.
Fonte: PROASSP (1994)
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Maus exemplos de materiais estocados em obra, infelizmente, ainda podem
ser encontrados atualmente. A Fotografia 1 dá uma visão geral de mantas mal
estocadas, estando apoiadas diretamente sobre o piso e com a sobreposição em
forma de pilha.

Fotografia 1: Visão geral de um mau armazenamento de mantas asfálticas antes da
aplicação.
Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda em relação à situação de má estocagem, pode ser encontrado em
inspeção de campo, conforme a Fotografia 2, o armazenamento de manta junto de
pontaletes de madeira, com pregos embutidos, o que gera um risco de perfuração
da manta, antes mesmo de sua aplicação.
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Fotografia 2: Manta estocada juntamente com pontalete com prego embutido.
Fonte: Elaborado pelo autor.

É de grande importância que o planejamento seja elaborado de forma a
permitir que o início da aplicação das mantas ocorra quando os laudos de teste de
contraprova ao laudo do fornecedor estejam prontos.
Os ensaios recomendados para as mantas asfálticas6 são descritos na NBR
9952/07 – Manta asfáltica para impermeabilização, conforme segue:

6

A NBR 9952/07 define Manta Asfáltica como produto cuja composição tenha o asfalto
como elemento predominante, impermeável, pré-fabricado, obtido por calandragem,
extensão ou outros processos com características definidas.
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Determinação da espessura



Resistência à tração e alongamento



Determinação da absorção d água



Flexibilidade a baixa temperatura



Resistência ao impacto



Determinação do escorrimento sob ação do calor



Determinação da estabilidade dimensional



Envelhecimento acelerado por ação de temperatura



Estanqueidade à água



Rasgamento

O planejamento de recebimento dos materiais é fundamental, dado o fato de
alguns destes ensaios demandarem um período de tempo para a elaboração de
certa forma longo, tal como o ensaio de Determinação da absorção de água que
demanda 5 dias de imersão do material em banho de água destilada; ou ainda, o
ensaio de Envelhecimento acelerado por ação de temperatura que a norma
prescreve que os corpos-de-prova devam ser levados em estufa por um período de
4 semanas.
A impermeabilização deve ocorrer com reduzido número de interferências
externas, seja por queda de materiais da fachada, ou pelo tráfego de equipamentos
e pessoas, devendo as equipes ter sua entrada retardada, sem comprometer o
prazo de entrega do empreendimento e sem prejuízo à boa técnica de execução.
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Os conflitos de atividades em uma construção mostram situações como a
apresentada na Fotografia 3. Nessa imagem, mostra-se num mesmo setor de
acesso ao empreendimento uma pista liberada para o tráfego de proprietários das
unidades já concluídas enquanto a pista paralela ainda se encontra em fase de
construção.

Fotografia 3: Conflito de atividades em laje de pavimento térreo.
Fonte: Elaborado pelo autor
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A Fotografia 4 mostra que neste mesmo setor o portão de acesso ao
empreendimento passa sobre uma manta sem proteção mecânica.

Fotografia 4: Portão correndo sobre manta sem proteção mecânica.
Fonte: Elaborado pelo autor

Murphy (2000) comenta que parcela das falhas dos sistemas de
impermeabilização parte do princípio que esta deve ser feita no menor tempo e no
menor custo. Isto pode ser considerado uma verdade, lembrando o que foi
comentado no início deste trabalho. Foi afirmado que o custo direto de
impermeabilização é da ordem de 2% a 3% do valor total do empreendimento e o

53

tempo para sua execução não é questionado em nenhum instante. As situações
ilustradas na Fotografia 3 e na Fotografia 4 mostram claramente que o planejamento
original do serviço foi falho e que não houve a preocupação em trabalhá-lo, apenas
de cumprir com o serviço para a entrega ao cliente final, mostrando também um
descaso com qualquer conceito de qualidade.

5.1.2 Condições para Início dos Serviços
A condição básica para início dos serviços é a completa liberação das
atividades antecedentes, dentre elas:


Estruturas concretadas;



Alvenarias concluídas;



Instalações executadas.

A falta de conferências primárias como as 3 listadas acima leva a situações,
em lajes de pavimento térreo, nas quais somente após o início dos serviços de
impermeabilização é notado que serviços que deveriam estar concluídos para a
liberação daquele trecho a ser impermeabilizado ainda não estavam prontos ou
sequer

planejados.

A

Fotografia

5

mostra

esta

situação,

em

que

a

impermeabilização não pode ser arrematada em uma laje de periferia devido à falta
da concretagem das floreiras e suas muretas.
Aqui pode ser comentado que a falha no planejamento da execução da obra
gerou uma situação de risco à impermeabilização. A montagem de formas e
cimbramentos promoveu a passagem de muitas pessoas nesta área. Isto poderia ter
gerado furos e rasgos não perceptíveis na manta e, por consequência, pontos para
futuros vazamentos e ocorrência de custos de manutenção.
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Fotografia 5: Serviço de impermeabilização concorrendo com serviço de estrutura em laje
de pavimento térreo.
Fonte: Elaborado pelo autor

Segundo Souza (1997), a Norma Técnica British Standards Institution BS
8000/4

(BSI

1989)

recomenda

que

antes

do

início

dos

serviços

de

impermeabilização, seja verificado:


Se há possibilidade de continuidade da camada impermeável

durante a execução;


Se

o

acabamento

dado

nos

rodapés

possibilita

arredondamento compatível com a manta e uma fixação adequada;


Se as instalações passantes pela laje foram preparadas.

um
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Nas Fotografia 6 e Fotografia 7 são mostradas situações nas quais não foram
pré- instaladas as tubulações passantes. Na Fotografia 6 foi necessária a perfuração
da laje em um trecho já impermeabilizado, o que faz surgir um ponto frágil no
sistema,

passível

de

percolação

de

água

por

debaixo

do

sistema

de

impermeabilização, conforme o corte AA desta mesma figura, Provavelmente, isto irá
representar um ponto de infiltração no futuro.

Fotografia 6: Furação em laje em trecho já impermeabilizado.
Fonte: Elaborado pelo autor

A Fotografia 7 mostra que as instalações elétricas e as bases para os postes
do paisagismo não foram previamente executadas, gerando pontos de emenda na
camada impermeável que, por sua vez, também são passíveis de vazamento no
futuro.
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Fotografia 7: Passagem de instalações elétricas sobre laje de térreo e execução tardia de
base de poste nesta mesma laje.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Master Builders Association (MBA), em seu grupo de estudo, elaborou um
check-list para liberação dos serviços nas áreas externas. Na primeira fase de
checagem, denominada “Considerações de Pré Instalação” é recomendado que seja
checado se os serviços antecedentes estão concluídos e em conformidade com a
necessidade do instalador. Também é sugerido que os acessos para funcionários e
materiais estejam demarcados, valendo o mesmo para barreiras de trânsito ao longo
da execução dos serviços. Num último instante, há que se verificar se o progresso
do serviço está de acordo com o que fora acordado na contratação.
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Ainda antes da execução da impermeabilização, é recomendado pela MBA
que seja identificada no canteiro de obras quem é a pessoa com a autoridade para
liberar serviços, ser responsável por alterações em projetos e memoriais
previamente contratadas e, ainda, receber o serviço finalizado. Uma vez
estabelecido este contato, devem-se obter as instruções de trabalho, os desenhos e
as especificações mais atualizadas, os requisitos de qualidade e de operação no
canteiro de obras.
Juntamente com as instruções de trabalho, a MBA reforça que devem ser
explicitadas as instruções de segurança no trabalho, deixando devidamente
identificados os riscos a que estão expostos os trabalhadores naquela área em fase
de impermeabilização.
Vencida a fase de planejamento, a MBA recomenda que seja feita a primeira
inspeção de campo, elaborando-se um novo check-list, e as principais atividades
ficam elencadas a seguir:


Coletar de todas as informações da obra;



Checar os equipamentos para execução da obra (equipamentos

de segurança e de trabalho);


Estabelecer contato com o responsável pelas diretrizes da obra

e confirmar as diretrizes pré estabelecidas;


Checar o cronograma;



Checar o local a ser impermeabilizado e o cruzamento das

informações obtidas com a realidade da obra;


Checar se o avanço da obra permite o bom andamento dos

serviços de impermeabilização;

tais

como

Checar se as atividades concorrentes com a impermeabilização,
montagem

do

sistema

de

irrigação,

posicionamento

e

chumbamento das instalações elétricas e hidráulicas estão finalizadas e
aceitas pelo responsável do setor;


Confirmar se as medidas de obra estão em acordo com as

medidas de projeto;
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Documentar as variações encontradas antes de iniciar os

serviços;


Checar as condições do substrato;



Checar

a

fixação

dos

elementos

que

atravessam

a

impermeabilização;

De forma a tornar este procedimento aplicável, no Anexo 05 deste trabalho há
uma adaptação da tabela elaborada pela MBA para este trabalho de planejamento e
pré-execução dos serviços de impermeabilização em lajes de pavimento térreo.
Ainda é importante que serviços que não estejam diretamente ligados à
impermeabilização, mas que interfiram com este serviço, estejam também
finalizados ou, pelo menos, estejam acontecendo em setores não concorrentes. Um
exemplo deste serviço concorrente com a impermeabilização da laje de térreo são
os trabalhos em fachada, como mostra a Fotografia 8.
Os trabalhos em fachada devem ser pensados, quando da elaboração do
plano de ataque da obra, de tal forma que a impermeabilização somente será
iniciada após a conclusão deste serviço, conforme Fotografia 9, uma vez que já será
reduzido o tráfego de pessoas, equipamentos e eventualmente caminhões sobre
estes setores. Isto torna o risco de perfuração das camadas da impermeabilização
muito menor.
Há ainda um ganho indireto quando a impermeabilização das lajes de térreo
ocorre sem serviços concorrentes. É reduzido o risco de queda de materiais e
ferramentas sobre os aplicadores. Este ganho de segurança no trabalho é
repassado ao serviço propriamente dito, por meio de um maior cuidado na aplicação
dos materiais.
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Fotografia 8: Serviço de impermeabilização de laje de pavimento térreo concorrendo com a
execução da fachada.
Fonte: Elaborado pelo autor

60

Fotografia 9: Serviço de impermeabilização de laje de pavimento térreo realizado após a
execução da fachada.
Fonte: Elaborado pelo autor

Quando essas premissas básicas encontram-se atendidas, pode-se partir
para a execução propriamente dita.
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5.2 Execução das Camadas da Impermeabilização
Como apresentado na Figura 1, a impermeabilização é realizada em
camadas, que serão descritas nos tópicos seguintes. Estas camadas são
executadas e nomeadas, conforme segue:


Camada de Regularização;



Imprimação;



Camada Impermeabilizante;



Camada de Separação;



Camada de Proteção Mecânica.

A MBA recomenda que, antes do início dos serviços, sejam providenciadas
pelo empreiteiro de impermeabilização todas as ferramentas e equipamentos
relacionados aos serviços que serão executados.

O Quadro 14 mostra uma

adaptação do que são considerados pela MBA equipamentos básicos para um
empreiteiro de impermeabilização:
Alicate tipo “suíço”
Arco de serra manual
Barbantes marcadores de área
Caixa de ferramentas
Câmera fotográfica
Canetas e marcadores
Chave de fenda e chave Phillips
Cópias sobressalentes de projetos e
especificações

Facas finas e grossas
Ferramentas de corte
Fitas de isolação de área
Holofotes
Mangueira de Nível
Martelo de borracha
Martelo Metálico
Medidor de umidade

Escova de aço

Nível de bolha (1,20m e 0,60m de
comprimento)
Pistola aplicadora (tipo silicone)
Placas sinalizadoras de membrana em
cura
Sacos de lixo

Espátulas com cabo tipo “vanga”

Serras de corte com disco de diamante

Espátulas de mão
Esquadro Tipo “Carpinteiro”
Extensões elétricas
Extintores de incêndio

Talhadeiras
Tesoura tipo “corta tela”
Trena metálica
Vassouras e pás para limpeza

Equipamentos a vácuo para aspirar pó e água
Equipamentos de aterramento
Equipamentos de proteção individual (EPI)

Quadro 14: Lista de equipamentos básicos para o empreiteiro de impermeabilização.
Fonte: Master Builders Association
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5.2.1 Preparação do Substrato e Camada de Regularização
O substrato é o local onde a impermeabilização é aplicada. Trata-se da
camada na qual ocorrem as interações da impermeabilização com a estrutura ou
parede. Aqui também se encontram as instalações que tem interferência com o
sistema impermeabilizante.
Segundo Souza (1998), o preparo do substrato corresponde às etapas
seguintes:


Limpeza e remoção dos materiais estanhos e desagregados;



Tratamento das interfaces entre ralos e tubos com o concreto;



Eventual tratamento de fissuras.

As condições desejáveis do substrato estão descritas na NBR 9574/08. Na
descrição da norma, o substrato deve se encontrar firme, coeso, regular, limpo,
isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de
produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos, com declividades nas
áreas horizontais de no mínimo 1% em direção aos coletores de água. Para calhas e
áreas internas é permitido o mínimo de 0,5%. Cantos devem estar em meia cana e
as arestas arredondadas.
Souza (1998) resumiu as diretrizes de preparo do substrato no Quadro 15:

Apicoamento da superfície para remoção de protuberância resto de argamassa, resto de
madeira e outros materiais
Limpeza para a remoção de pregos, arames e pontas de aço
Reparo de eventuais falhas de concretagem
Aplicação de mástique ao redor das tubulações
Limpeza final com a escovação ou lavagem das superfícies
Quadro 15: Resumo das recomendações para preparação das superfícies.
Fonte: SOUZA (1998)

Ainda é destacado por Souza (1998) que também devem ser preparadas as
superfícies verticais que receberão a impermeabilização. É dito que as estruturas
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verticais recebem uma camada de chapisco de argamassa de areia e cimento no
traço de 1:3 em volume, e posterior aplicação desta mesma argamassa, com
acabamento desempenado.
Quando se prepara o substrato, deve ser dada especial atenção às
tubulações passantes. A forma como estas tubulações devem ser embutidas e
tratadas deve constar do detalhamento de projeto. Genericamente deve se proceder
ao chumbamento de tubos passantes e ralos conforme a Figura 5:

Figura 5: Detalhe genérico de tubulação passante em laje.
Fonte: Souza (1998)

A Norma Técnica NBR 9574/08 não faz referência ao tratamento de nichos e
cavidades. Souza (1998) mostra que o preenchimento com argamassa é a forma
mais comum de execução da camada de regularização, porém sem nenhum
controle tecnológico. Nas obras é visto que este preenchimento tem sido feito com
argamassa ou eventualmente sobra de concreto, reforçando-se o fato de haver a
falta de controle tecnológico nesta etapa do processo. As argamassas são
produzidas sem critério de dosagem ou mesmo de mistura por parte dos operários,
dada a falta de treinamento, e também sem a supervisão técnica. Quando os nichos
são preenchidos com concreto, utilizam-se os restos da bomba de concretagem,
sem critério de tempo de pega ou adição de água. Também não há cuidado
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específico quanto à vibração deste concreto, de forma a garantir o preenchimento da
passagem. No concreto acabado é comum encontrar alta porosidade neste
preenchimento, conforme mostrado na Fotografia 10:

Fotografia 10: Preenchimento de nicho de passagem de tubulação com concreto
mostrando a porosidade do serviço acabado.
Fonte: Elaborado pelo autor

Esta passagem, denominada em obra de chumbamento dos passantes,
poderia ser executada com argamassa aditivada, conforme comentado por Souza
(1998). Sugere-se, após uma série de relatos de obra, que este chumbamento seja
feito com graute, uma vez que sua fluidez permite um bom preenchimento destas
cavidades, reduzindo os problemas de preenchimento e porosidade.
Outros cuidados no substrato são os arredondamentos dos cantos vivos. Este
detalhe é chamado de Execução da “meia cana”. A NBR 9574/08 prescreve que
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arestas e cantos vivos das áreas a serem impermeabilizadas devem ser
arredondadas, sempre que a impermeabilização assim requerer; logo, deve haver
uma informação detalhada em projeto para as equipes de campo.

5.2.2 Imprimação
Imprimação, de acordo com a NBR 9575/03, é a película, base solução ou
emulsão aplicada ao substrato a ser impermeabilizado, com a função de favorecer a
aderência da camada impermeável7.
Segundo Souza (1997), para a pintura primária são utilizados primers
elaborados a partir de uma solução de asfalto, diluída em solvente, ou pode-se
utilizar ainda emulsão asfáltica diluída em água, na proporção de uma parte de
emulsão para uma parte de água.
A imprimação deve ser efetuada após a limpeza da laje ou da camada de
regularização, quando esta se fez necessária, removendo-se graxas, poeiras e
óleos.
Para a execução da camada de imprimação o substrato deve encontrar-se
seco e o produto especificado utilizado em toda a área vertical e horizontal.

5.2.3 Aplicação da Camada Impermeabilizante – Manta Asfáltica
A

manta

asfáltica,

conforme

descrito

anteriormente,

é

o

produto

impermeabilizante, moldado no local, com ou sem estruturante. Este trabalho irá se
limitar a descrever este método de impermeabilização, por ser o processo de maior
utilização nas lajes de pavimento térreo.
As mantas, normatizadas pela NBR 9952/07 – Manta asfáltica para
impermeabilização, geralmente são fornecidas em rolos de 1 metro de largura por 10
metros de comprimento. As principais características das mantas asfálticas, exigidas
pela NBR 99522/07 são:

7

Camada Impermeável: Estrato com as funções de prover uma barreira contra a passagem
de fluidos.
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Apresentar compatibilidade entre seus constituintes: asfalto,

armadura e acabamento nas mantas asfálticas autoprotegidas, de modo a
formar um conjunto monolítico;


Suportar os esforços atuantes para os quais se destinam,

mantendo-se estanques;


Apresentar superfície plana com espessura uniforme, de bordas

paralelas, não serrilhadas;


Ser impermeáveis, resistentes à umidade e sem apresentar

alteração de seu volume, quando em contato com a água;


Resistir ao envelhecimento, ao ataque de microorganismos, aos

álcalis e ácidos dissolvidos nas águas pluviais;


Apresentar armadura distribuída uniformemente em toda a sua

extensão e que não se destaque, descole ou delamine ao longo do tempo.
Nota: Para usos específicos, deve-se verificar a resistência das mantas
asfálticas aos agentes atuantes.

É considerada boa prática que a manta seja aplicada (desenrolada) no
sentido do ralo para a cota mais alta (cumeeira) do pano em execução. As emendas
devem ter sobreposição mínima de 10 cm nos sentidos longitudinais e transversais.
É encontrada nas bordas das mantas a marcação correspondente a essa
transposição, de forma a orientar o aplicador na obra.
A NBR 9952/07 prescreve que a superfície de revestimento da face de
colagem da manta asfáltica ao substrato deve possuir características tais que
permitam sua boa aderência ao concreto ou à argamassa do substrato e entre
mantas asfálticas do mesmo tipo.
A colagem da manta pode se dar por dois processos:


Aquecimento da Manta com Maçarico a Gás;



Colagem da Manta com Asfalto Aquecido.

Para a colagem das mantas com maçarico a gás, o aplicador deve direcionar
a chama para a manta e para o substrato, de forma simultânea, garantindo que
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ambas as faces estejam com a mesma temperatura e tomando cuidado especial
para que a chama não queime o estruturante8 da manta. A queima deste
estruturante faz com que a manta perca as suas características de resistência
mecânica. A aplicação com uso de maçarico é mostrada na Fotografia 11.

Fotografia 11: Aplicação de manta asfáltica com uso de maçarico a gás.
Fonte: Divulgação Viapol

Quando a aplicação da manta se dá por meio da utilização de asfalto
aquecido, este asfalto é recebido na obra em sacos de aproximadamente 20
quilogramas, em estado sólido. Deve se proceder seu aquecimento em caldeiras,
com temperatura controlada. Atualmente os aplicadores têm utilizado caldeiras
elétricas, conforme a Fotografia 12, mas ainda é muito comum a utilização de fornos
improvisados em obra, conforme a Fotografia 13, nos quais não se pode ter controle
sobre a temperatura de aquecimento do asfalto. Estes fornos podem sem
construídos com tijolos comuns e ter no seu centro um tambor de 200 litros, que
8

Estruturante: para a NBR 9575/03, é definido da mesma forma que armadura: elemento
flexível, de forma plana, destinado a absorver esforços, conferindo resistência mecânica aos
diferentes tipos de impermeabilização.
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recebe o asfalto no seu estado sólido e, por meio da queima de madeira (lenha), há
o derretimento dele. Aqui o aplicador gera um problema ambiental, devido à queima
indiscriminada de madeira, causando poluição do ar. Quanto ao funcionário na frente
de trabalho, há duas situações de risco a serem combatidas: a emissão de gases
nocivos, tais como monóxido/dióxido de carbono e gás sulfídrico (DENVER 2008),
durante o aquecimento do asfalto; também há o risco do respingo de água no interior
desta caldeira improvisada, o que, dada a elevada temperatura do asfalto, pode
incorrer em risco de explosão da mistura.

Fotografia 12: Caldeira elétrica para aquecimento de asfalto em obra.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Fotografia 13: Forno improvisado em obra para aquecimento de asfalto.
Fonte: Cortesia de Glydson Antonelli

A temperatura de trabalho deve ser informada pelo fornecedor, variando entre
180ºC e 220ºC. O controle desta temperatura é importante para garantir a
viscosidade do asfalto, o controle sobre o espalhamento e a perfeita aderência da
manta à imprimação.
A recomendação geral é que este asfalto derretido seja espalhado com o uso
de um espalhador de fibras vegetais. Também é boa prática a limitação deste
espalhamento a meio metro (50 cm) à frente do rolo de compressão, evitando que o
asfalto se esfrie e perca as características de aplicação.
No momento da aplicação da manta, deve ser dada especial atenção aos
arremates e emendas de manta, tais como no tratamento de tubos emergentes,
ralos e pilares.

Cunha e Neumann (1979) mostram como tratar as tubulações

emergentes conforme Quadro 16:

70

A primera etapa é aplicar sobre o tubo
adesivo plástico.

A segunda etapa corresponde a cortar um
pedaço de manta em forma de cordão de
forma a criar uma gola sobre o tubo. Este
cordão deve envolver o tubo e garantir uma
sobreposição na extremidade da manta de
aproximadamente 5 cm.
A parte picotada fica na base do tubo, de
forma a criar uma meia cana.

A terceira etapa corresponde à criação de
uma peça recortada da manta, com um um
furo no centro, de forma a “vestir” o tubo e
garantir a perfeita vedação da base do tubo.
Pirondi (1988) recomenda que este furo no
centro da peça de arremate seja 2,5cm
menor que o diâmetro do tubo a ser tratado.

Quadro 16: Processo de tratamento de tubulação emergente em lajes planas.
Fonte: Cunha e Neumann (1979)9.

As furações de ralos são tratadas de forma análoga. O procedimento é
mostrado por Cunha e Neumann (1979), na forma de 4 figuras. As descrições destas
figuras são dadas por este autor, gerando o Quadro 17:

9

As descrições das passagens são dadas pelo autor desta dissertação.
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A primeira etapa corresponde ao corte de
uma tira da manta em aplicação, com o
diâmetro do furo a ser tratado, acrescido de 5
cm para sobreposição e colagem

Por meio do aquecimento de uma colher de
pedreiro, esta tira recebe cortes em seu
comprimento, para poder ser dobrada e
colada no furo. Esta tira é conhecida nas
obras como “Margarida”.

Sobre esta “margarida” já colada no furo, é
colocado um novo retalho de manta, com
comprimento suficiente para transpassar as
tiras da “margarida”. No centro deste retalho
são feitos 4 recortes, com a colher de
pedreiro aquecida, na forma de um asterisco.

O 2º retalho é então colado sobre a 1ª
“margarida”, efetuando-se então o arremate
do tratamento do furo existente.

Quadro 17: Tratamento de tubos internos.
Fonte: Cunha e Neumann (1979)10.

10

As descrições das passagens são dadas pelo autor desta dissertação.
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5.2.4 Teste da impermeabilização
A NBR 9574/08 recomenda que após a execução da impermeabilização seja
executado um teste de estanqueidade, por 72 horas, com a aplicação de uma lâmina
de água, buscando-se visualizar falhas na camada impermeável.

Fotografia 14: Teste de estanqueidade.
Fonte: Elaborado pelo autor

A NBR 9574/08 não especifica qual a carga (altura da coluna de água) que
deve ser aplicada ao sistema impermeabilizante. Nas inspeções efetuadas pode ser
notado que é criada uma lâmina de água entre 5 e 10 cm de altura. O trecho a ser
testado é limitado pela elevação da manta, tal como se fosse uma borda, presa por
blocos de concreto ou tijolos de barro. Quando da execução do teste de
estanqueidade, deve ser dada especial atenção ao fechamento dos ralos do setor
em teste, de forma que a água não escoe por eles, reduzindo a carga hidráulica
aplicada e, por consequência, invalidando o ensaio.
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O setor é considerado “Aprovado” quando, ao fim das 72 horas de teste, por
meio de uma inspeção visual na parte inferior das lajes, não há presença de
manchas de umidade.
Há situações em que algumas empresas, por necessidades diversas da obra,
abrem mão de executar o teste de estanqueidade. De forma a criar um fator de
segurança ao proprietário da edificação, algumas destas empresas dão um banho
de asfalto sobre a manta, como se por meio deste banho eventuais danos na manta
ou má junção das bordas estivessem sendo compensados. Esse banho de asfalto é
apresentado na Fotografia 15.
Há ainda a possibilidade de proceder ao teste das mantas por meio de
detectores de porosidade, porém cabe salientar que este não é um teste
normalizado.

Fotografia 15: Banho de asfalto sobre manta que não passará por teste de estanqueidade.
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2.5 Camada de Separação
Uma vez que o trecho impermeabilizado tenha passado pelo teste de
estanqueidade e tenha sido aceito pelo responsável pela impermeabilização, devese proceder imediatamente a execução da camada de separação.
O objetivo desta camada é reduzir o atrito entre a impermeabilização e a
proteção mecânica. Esta camada não é fixada sobre a manta, tendo a função de, em
caso de manutenção futura neste trecho, não permitir dano à manta, quando da
retirada da camada de proteção mecânica.
Os materiais mais utilizados na confecção da camada separadora são:


Papel Kraft;



Papel Kraft betumado;



Papel Kraft betumado duplo;



Filme de polietileno;



Feltro Asfáltico;



Véu de poliéster de filamento contínuo.

5.2.6 Camada de Proteção Mecânica
Para Souza (1998), a camada de proteção Mecânica pode ser classificada
como Proteção Mecânica Simples, Proteção Mecânica Acabada e Proteção
Mecânica Armada. A proteção mecânica simples é apenas uma proteção ao
elemento impermeabilizante. A proteção mecânica acabada pode ser considerada
uma proteção final e a proteção mecânica armada é utilizada quando há trafego de
veículos sobre o trecho impermeabilizado.
A proteção mecânica final deve ser pensada em conformidade com o uso a
que se destina aquele determinado setor impermeabilizado. Quando o trecho em
estudo for destinado ao uso apenas de pedestres, este pode ser efetuado apenas
com a aplicação de argamassa de cimento e areia, pois as solicitações são leves e
há uma camada de acabamento sobre esta proteção mecânica. Quando o trecho for
destinado ao tráfego de veículos, deve-se prever o uso de concreto e armação com
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tela de aço eletrossoldada. Tem sido costume de mercado a aplicação de concreto
com fck de 20 MPa e uma espessura de 3 cm.
Há que se pensar na dilatação desta camada de proteção mecânica, devendo
ser feitos recortes no plano horizontal, criando uma espécie de junta de dilatação.
Esta passagem demanda grande cuidado pois, quando do corte da argamassa ou
do concreto, pode ocorrer agressão à manta, logo, a ferramenta de corte deve ser
cuidadosamente regulada para a espessura da camada feita em obra. De forma a
impedir a penetração de água nestes recortes, estes devem ser preenchidos com
mástique ou juntas plásticas e argamassa de areia mais hidroasfaltos.
No plano vertical, a camada de proteção deve passar por um processo de
desssolidarização, de forma a permitir a movimentação desta camada de proteção
nos dois planos não gerando rasgamento ou deslocamento dos elementos
impermeabilizantes.
Revisadas as melhores práticas para a execução da impermeabilização com
mantas asfálticas, a forma como orientar os aplicadores e gerir os serviços serão
descritos no capítulo 6.

5.2 Impressões sobre a execução da impermeabilização e a relação com os
departamentos de manutenção
Os departamentos de manutenção das construtoras procuram mostrar
organização e prontidão no que diz respeito ao atendimento ao cliente apesar de
não dominarem estatisticamente os problemas ocorridos.
Os departamentos de assistência técnica são acionados quando os
revestimentos começam a vazar, cair ou descamar, ou então, quando surgem
eflorescências. Os problemas são detectados por observação e entrevista com os
responsáveis pelos condomínios. A prática de monitoração por instrumentação dos
pontos de surgimento das umidades não é comum.
O ponto mais relevante é que os entrevistados se valem dos contratos
gerados, cobrando das empresas aplicadoras a solução dos problemas de
impermeabilização.
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É interessante que em todas as construtoras há um trabalho preventivo na
busca de redução de custo de manutenção. Este trabalho acontece com visita às
obras para inspeção dos serviços em andamento. Também existe um trabalho de
criação de um banco de dados de problemas encontrados, para uma atuação tipo
retroalimentação dos projetistas ou das redes internas, as intranets.
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6 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
Se o serviço de impermeabilização for tratado como um projeto11, cada etapa
deve ocorrer no ciclo PDCA (Planejamento, Desenvolvimento, Controle a Ajuste), na
busca do cumprimento de metas de prazo, custo e qualidade.
Desta forma, este capítulo se desenvolverá sob citações de gerenciamento de
impermeabilização, para uma otimização do ciclo PDCA comentado.
6.1 Uma Visão Sobre Qualidade na Construção Civil Brasileira
Quando se trata do assunto qualidade, muitas são as definições e conceitos.
Há que se ponderar que o mais importante quando se aborda este assunto é sob
qual ponto de vista o assunto está sendo estudado, ou seja, sob o ponto de vista do
produtor, do vendedor ou do cliente final.
Bernardes et al. (1998), quando do levantamento do custo das não
conformidades em obras na cidade de São Paulo, mostraram que o conceito de
qualidade na construção civil pode ser abordado sob os seguintes conceitos:

DESEMPENHO: Refere-se às características operacionais
primárias do produto. No caso de unidades residenciais, as medidas
de desempenho podem estar relacionadas a itens como
impermeabilização, tubulações, hidráulicas, circuitos elétricos,
esquadrias, declividade do piso, etc.
CARACTERÍSTICAS:
Itens
que
complementam
o
funcionamento básico do produto. Número de dormitórios, tipo de
acabamento, outros cômodos, existência ou não de área de lazer,
piscina, salão de festas, playground etc.
CONFIABILIDADE: A confiabilidade é uma dimensão que
mostra a probabilidade de o produto falhar em um determinado
espaço de tempo. A taxa de falhas por unidade de tempo é uma das
medidas mais relevantes em bens duráveis, e, portanto nos produtos
da construção civil.
CONFORMIDADE: A conformidade é definida como sendo o
grau de igualdade entre o projeto e os padrões preestabelecidos,
com o produto final utilizado pelo usuário.
A incidência de solicitações de manutenção é medida da
conformidade do produto, pois se supõe que os projetos e padrões
preestabelecidos visem à utilização sem a menor intervenção da
assistência técnica.
11

Definição de Projeto pelo PMI: “Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço
ou resultado exclusivo – PMBOK (PMI, 2004, P.5)”
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DURABILIDADE: Este é um pré-requisito quanto a um
produto ser usado antes de se deteriorar fisicamente. Os
componentes da construção civil, tanto quanto em outros produtos,
tem vida útil limitada, portanto poderíamos dizer que a durabilidade,
neste caso, seria definida como o produto usado pelo tempo previsto
de utilização sem nenhum tipo de deterioração física.
ASSISTENCIA TÉCNICA: Considera-se que assistência
técnica está relacionada à rapidez, cortesia e competência do reparo.
Sem dúvida, do ponto de vista do usuário, estes atributos se
configuram em dimensão de qualidade. Todavia, uma grande
incidência da assistência técnica em um produto acaba
comprometendo a qualidade do mesmo.

6.2 Garantia de Qualidade Total
Para o gerenciamento de uma empresa de impermeabilzação, Cantu (1997)
mostra que um serviço que satisfaça ao cliente é baseado em 3 pontos chaves, que
constituem o vértice de um triângulo, conforme mostrado na Figura 6:

Figura 6: O triângulo do serviço.
Fonte: Cantu (1997)

No vértice correspondente à “Estratégia de Serviço”, o autor comenta que os
esforços de uma empresa estão voltados para a satisfação do cliente que deseja
que o serviço seja entregue sem falhas e feito por profissionais com uma postura
adequada aos padrões técnicos e éticos.
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No segundo vértice, “O Sistema”, Cantu (1997) comenta que o sistema é
projetado para a excelência do atendimento ao cliente, e não para as operações ou
a organização como um todo. Não basta apenas domínio sobre a técnica.
O último vértice, “As Pessoas”, mostra que deve existir dentro da empresa a
disseminação da cultura de serviço voltada ao cliente, no qual todos são parte
fundamental do processo.
O fator humano de uma empresa é muito importante na avaliação da
qualidade de serviço pelo cliente. Cantu (1997) comenta que é esperado de uma
empresa que seus funcionários apresentem três competências: Competência
Técnica, conforme Diagrama 2, Competência Administrativa, conforme Diagrama 3,
e Física Comportamental, conforme Diagrama 4.

Diagrama 2: Relações da competência técnica.
Fonte: Adaptado de Cantu (1997).
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Diagrama 3: Relações da competência administrativa.
Fonte: Adaptado de Cantu (1997).

Diagrama 4: Relações da competência físico-comportamental.
Fonte: Adaptado de Cantu (1997)

Nota-se que o fator humano é de grande importância para o setor de
impermeabilização. Há muito que se desenvolver neste setor e, sem dúvida,
treinamento é uma palavra que deve ser considerada como caminho para o avanço
do gerenciamento e melhoria da qualidade no processo como um todo.
O treinamento a que se faz referência neste texto engloba os profissionais de
todas as esferas envolvidos com impermeabilização. Profissionais especializados
em projeto terão maior facilidade para tratar nos desenhos os pontos que são
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críticos nas diversas obras, além da capacidade de especificar sistemas mais
adequados ao trecho em projeto. Compradores e orçamentistas com maiores
conhecimentos terão facilidade para gerar propostas e contratos com poucos ou, por
que não dizer, sem itens omissos ou conflitantes. As pessoas de linha de frente
(aplicadores, mestres e engenheiros de campo), com maior especialização e
treinamento nas diversas linhas de produtos, saberão interpretar os projetos e
especificações recebidos, tendo senso crítico para execução dos serviços.
Este treinamento deve ser organizado pelas entidades comprometidas com a
educação. As universidades devem preparar os engenheiros e arquitetos por meio
da incorporação de disciplinas específicas em suas grades curriculares. Para os
profissionais

de

campo,

cursos

preparatórios

ministrados

por

escolas

profissionalizantes, tal como o SENAI, ou ainda, pelas entidades de classe, como o
SINDUSCON E/OU SINTRACON, que poderiam em associação com o IBI, ABNT e
fabricantes gerar cursos modulares para preparação e certificação dos aplicadores.
Este curso poderia ser ministrado nos canteiros de obra, por meio de filmes e
palestras em mídias tipo DVD, além de aplicações práticas em modelos, construídos
no próprio canteiro de obras.
Conforme

foi

exposto

acima,

a

certificação

para

o

aplicador

de

impermeabilização é uma forma de padronização no setor, o que faz com que a
informação seja sempre repassada a todos da empresa. Padronização é um assunto
que será abordado no próximo item.
A contratação de profissionais certificados faz com que cresça a confiança no
setor e que o número de retrabalhos seja reduzido. O custo desta certificação não é
algo intangível na realidade da construção civil brasileira, uma vez que algumas
funções, tais como operador de grua ou sinaleiro, necessitam de credencial para
serem exercidas no canteiro de obras. Ainda que se trate de uma exigência de
segurança do ministério do trabalho12,é um custo de especialização.

12

Norma Regulamentadora NR-18, item 18.14.2 “todos os equipamentos de movimentação e
transporte de materiais e pessoas só devem ser operados por trabalhador qualificado, o qual terá sua
função anotada em Carteira de Trabalho”
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6.3 Padronização dos Serviços de Impermeabilização
Nascimento (1997) define Padrão como um documento resultante de
consenso utilizado para a representação, uniformização e aprimoramento de
processo e produto.
A padronização, segundo Nascimento (1997), pode levar os prestadores de
serviço de impermeabilização a conseguirem melhores resultados, por meio de um
bom atendimento ao cliente, redução de custos, e mesmo redução ou eliminação de
erros operacionais, tendo ainda a chance de induzir os funcionários a participem
com idéias para melhorar e/ou facilitar o trabalho.
Com a padronização, o trabalho fica organizado, pode ser detalhado por meio
de fluxogramas e folhas de acompanhamento dos serviços, permitindo que todos os
aplicadores, independente de sua experiência, executem o serviço tal qual é imposto
pela empresa, seguindo os critérios das normas vigentes e especificações técnicas
dos fabricantes.
Este padrão pode ser denominado Procedimento Operacional, permitindo o
treinamento dos funcionários, disseminando o conhecimento dos serviços prestados
pela empresa em todos os seus departamentos. Uma vez que é estabelecido em
Procedimento Operacional, cria condições para que os serviços sejam delegados e
controlados.
Ainda para este autor em referência no estabelecimento de um padrão, é
necessário que haja um objetivo definido, seja ele qualidade, custo, atendimento,
moral ou segurança. As etapas básicas para a padronização são mostradas no
Diagrama 5:
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Diagrama 5: Etapas para a padronização de um serviço.
Fonte: Adaptado de Nascimento (1997)

Para o correto entendimento do Diagrama 5, são extraidas de Nascimento
(1997) as explicações dos itens que compõe a padronização dos serviços:

ESPECIALIZAÇÃO: escolher o sistema a ser padronizado,
determinando sua repetibilidade;
SIMPLIFICAÇÃO: redução do número de produtos, componentes,
materiais e procedimentos, e da simplificação do projeto dos
produtos (visando reduzir custos);
REDAÇÃO: redigir numa linguagem que as pessoas entendam,
inclusive gíria e linguagem coloquial local;
COMUNICAÇÃO: comunicar e concensar com todas as outras
pessoas ou departamentos afetados pelo padrão;
EDUCAÇÃO E TREINAMENTO: os objetivos da padronização é
conseguir com que as pessoas façam exatamente aquilo que tem
que ser feito e sempre da mesma maneira. O alvo principal é a
mente das pessoas. O objetivo é fazer com que cada um seja “o
mais competente do mundo em sua função”;
VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AOS PADRÕES: este é o
principal papel de todas as chefias. O gerente supervisiona o sistema
e aperfeiçoa. O supervisor audita o trabalho do operador e o ensina.
As metas da qualidade, custo, atendimento, moral e segurança
devem ser alcançadas.

É importante ressaltar que a padronização permite que todas as fases da
cadeia produtiva sejam acompanhadas por meio de fichas de inspeção de serviços.
Estas fichas permitem ainda que os casos de falhas sejam auditados, de forma a
gerar um sistema em constante modernização, o que faz valorizar a empresa.
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6.4 Relação entre Qualidade, Patologias e Manutenção em Impermeabilização
Projetos bem elaborados, com grande requinte de detalhes e especificações
bem feitas; contratações bem conduzidas e contratos elaborados de forma clara e,
ainda, controle de execução juntamente com equipes de produção bem treinadas e
alinhadas com suas obrigações, levam a acreditar que não haverá falhas no
processo de impermeabilização. Esta colocação não pode ser tomada como
verdadeira, pois não há automação do processo e as repetições são insignificantes,
logo, há possibilidade de erros.
Bernardes et al. (1998), mostram que os problemas de impermeabilização
podem ter origem no método executivo, na organização da empresa, e na mão-deobra. Na obra em referência, não há apontamento de falhas nos materiais. Assim
pode-se esperar que sempre ocorrerão nas empresas construtoras gastos com
assistência técnica. É preciso que os gastos com assistência técnica sejam
minimizados. Além dos custos diretos, aquele que envolvem os materiais e serviços,
há um custo intangível, que corresponde à imagem da empresa junto ao seu cliente.
Para o cliente final, a qualidade no imóvel adquirido corresponde ao perfeito
funcionamento do empreendimento, sem apresentação de patologias e intervenções
que gerem transtornos na ocupação
Segundo Springer (2005), o conceito de patologia, dado por dicionaristas, é o
ramo da medicina que tem por objetivo o conhecimento da origem, sintomas e
natureza das doenças. Springer (2005) faz uma analogia desta definição com
Patologia das Construções, que seria então entendida como ciência ou ramo da
engenharia que estuda os sintomas, causas, mecanismo de ocorrência e as origens
das doenças da construção civil, bem como as medidas de prevenção e de
recuperação.
Segundo Gomide (2006), falha é incorrer em erro, relacionado ao desvio de
uma previsão técnica, ou ainda ligado à interrupção de um processo operacional,
logo, a falha está relacionada a procedimentos e processos sem aderência ou
executados equivocadamente. As falhas podem ser classificadas como:
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Falhas

de

Planejamento:

decorrentes

de

falhas

de

procedimentos e especificações inadequados do plano de manutenção, sem
aderência a questões técnicas, de uso, de operação, de exposição ambiental
e, principalmente, de confiabilidade e disponibilidade das instalações
consoante a estratégia de Manutenção;


Falhas de Execução: provenientes de falhas causadas pela

execução inadequada de procedimentos e atividades do plano de
manutenção, incluindo o uso inadequado dos materiais;


Falhas Operacionais: relativas aos procedimentos inadequados

de registro, controles, rondas e demais atividades pertinentes;


Falhas Gerenciais: decorrentes da falta de controle de qualidade

dos serviços de manutenção, bem como da falta de acompanhamento de
custo da mesma.

As anomalias, segundo Gomide (2006), são entendidas como o desvio da
normalidade, caracterizando uma irregularidade, ou ainda, apresentada na forma de
sintoma, lesão, defeito ou manifestação patológica. Quando relacionada a
problemas de ordem construtiva de projeto, especificação de materiais e execução,
essa anomalia é classificada como endógena. Quando a anomalia está relacionada
a danos causados por terceiros, essa anomalia é classificada como exógena. Se os
danos possuem causas em agentes naturais, a anomalia é classificada como
natural. Nos casos que esta anomalia possui relação com problemas decorrentes de
agentes de degradação dos sistemas e seus elementos constituintes, através da
interferência do meio, transcurso de tempo e uso, ela é classificada como funcional.
Gomide (2006) também mostra em sua obra que o planejamento é uma
ferramenta imprescindível para redução dos custos de manutenção, por meio da Lei
de Sitter ou Lei dos Cinco. Esta lei mostra a evolução progressiva dos custos de
manutenção, aplicada às suas atividades, considerando os custos relativos ao tipo
de intervenção, conforme o Gráfico 4:
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Gráfico 4: Gráfico da lei de Sitter.
Fonte: Gomide (2006)

Observa-se no Gráfico 4 que adiar uma intervenção significa aumentar os
custos diretos em uma razão de progressão geométrica de 5 (cinco).
Uma vez mais, mostra-se a importância do envolvimento de todos os
profissionais na aplicação da melhor técnica. Os projetistas trabalhando desenhos
ricos em detalhes e especificando produtos adequados. Compradores buscando
fornecedores qualificados ao escopo do empreendimento em construção. Fica
ressaltada também a importância de as equipes de campo treinarem os funcionários
aplicadores e gerenciarem a evolução dos serviços.
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7 DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
COM MANTA ASFÁLTICA NO PAVIMENTO TÉRREO
Com base no que foi apresentado neste trabalho, é proposta uma linha de
trabalho para os serviços de impermeabilização, de forma que haja uma
padronização nas empresas, buscando o melhor gerenciamento dos serviços de
impermeabilização em lajes de pavimento térreo e a melhoria contínua da qualidade,
o que ocasionará a redução nos custos de manutenção da impermeabilização.

7.1 Diretrizes de Projeto
Nas empresas construtoras, deve haver uma mudança de conceito, e os
projetos de impermeabilização devem deixar de ser encarados como um custo. Os
responsáveis por estas empresas devem passar a encarar este item como um
investimento de longo prazo, utilizando-o como uma ferramenta para reduzir os
custos de manutenção, o que é um auxílio na composição de custos indiretos da
empresa e permite maior viabilidade a novos empreendimentos.
É fato que projetos bem compatibilizados e ricos em detalhes permitem que
as contratações sejam mais bem elaboradas, sem omissões de ambas as partes.
Também é sabido que para as equipes de produção, um projeto bem detalhado
reduz a chance de omissão de execução de detalhes e permite uma melhor
programação de serviços.
Em busca da redução desta omissão de detalhes, são propostas neste tópico
de diretrizes de projetos duas ferramentas para a redução de custos de manutenção.
No Anexo 04, baseado em pontos destacados na Norma Técnica
NBR9575/03 e em observações e entrevistas de campo, é proposto um check-list de
itens que devem ser assegurados pelo departamento técnico da construtora, antes
de os projetos serem enviados para contratação e para as equipes de campo. Com
esta proposição, a simples checagem dos projetos permitirá a redução de omissões
dos desenhos. Também evitará ajustes na obra que poderão não ser tão eficientes e
que muitas vezes deixarão de serem documentados “as built”.
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Neste anexo 4 as checagens estão dividas em 3 grupos principais:
Tubulações hidráulicas e bacias de captação; Tubulações elétricas e demais pontos
de automação e Detalhes construtivos.
Para o grupo de tubulações hidráulicas, busca-se assegurar que as águas
terão seu escoamento devidamente planejados por meio de bacias de captação,
pontos de escoamento (ralos) e seu despejo nas redes de drenagem garantidos e
compatibilizados.
Os grupo de tubulações elétricas garante que as furações de passagem das
tubulações eletétricas e demais pontos de automação, estão destacadas no projeto
de impermeabilização e serão efetuados em momento que não conflitem com a
impermeabilização e ainda, serão devidamente arrematados, reduzindo de forma
significativa a quantidade de possíveis pontos de infiltração.
Ainda no anexo 4, o grupo de detalhes construtivos busca fazer com que os
profissionais envolvidos na coordenação do projeto de impermeabilização com as
demais disciplinas atentem para detalhes construtivos fundamentais para o correto
arremate das impermeabilizações, também com o objetivo de reduzir futuros pontos
de infiltração e vazamento.
No Anexo 06 é apresentada a proposição de um projeto para produção. Para
chegar a este modelo, partiu-se de um projeto executivo de impermeabilização de
laje de pavimento térreo, onde em uma folha padrão A0 houve a representação da
execução de mais de 5mil metros quadrados de impermeabilização. Os detalhes
deste projeto executivo são apresentados em outras duas folhas, também padrão
A0. Por meio de visitas a esse empreendimento específico, já descrito na introdução
deste trabalho, por meio de entrevistas com as pessoas de produção, tanto
aplicadores quanto gerenciadores, foi formatado o modelo apresentado neste
trabalho.
A importância do modelo apresentado é que numa mesma folha A0 passou a
ser representado apenas um décimo do projeto em referência, que pode ser
interpretado como um zoom nesta obra. Isto permitiu que os detalhes fossem
colocados na mesma folha e seus locais de aplicação fossem destacados por
sinalizações de cortes transversais. Isso motivou os aplicadores e gerenciadores a
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ter os projetos em mãos, nas frentes de trabalho, pelo fato de um único documento
trazer as informações necessárias para aquele setor apenas.
Também se ressalta que é notável que os projetos de impermeabilização,
quando elaborados em mais de uma folha, boa parte das vezes não são
transportados para o local de execução; logo, a informação não está disponível e a
tendência de ocorrência de erros é muito maior. O autor acredita que o projeto
desenvolvido em uma folha por setor pode ser afixado em local visível, no setor em
execução, por exemplo, em uma folha de madeira compensada tipo “madeirit” e,
desta forma, a informação, tanto para executores quanto para gerenciadores, estará
sempre acessível.
Outra justificativa para esta proposição de projeto de produção é que este
desenho chamou pontos de interferência com as demais disciplinas, tais como
instalações elétricas e hidráulicas, como deveria ter sido considerado no projeto
original. O projeto de impermeabilização para produção, proposto nesse Anexo 06,
juntamente com o check-list de liberação de área, que será detalhado a seguir no
item de diretrizes de produção, permitirá menor quantidade de retrabalho e,
consequentemente, menor quantidade de pontos de falha por execução indevida ou
tardia da impermeabilização.

7.2 Diretrizes de Contratação
Para que as contratações tenham maior participação na redução dos custos
de manutenção, elas devem ocorrer baseadas em projetos elaborados por
profissionais especializados no segmento de impermeabilização, com riqueza de
detalhes gráficos e especificações de materiais e execução bem definidas, logo, o
capítulo de contratações depende diretamente do atendimento das diretrizes do
capítulo de projetos.
De posse destas informações bem trabalhadas, podem-se elaborar mapas de
concorrência com escopo bem definido, aberta por setores e com quantidades
conhecidas. Isto permite o envio de cartas-convites aos aplicadores que terão
condições de estudar os projetos, fazer a composição de seus custos e a montagem
dos preços de venda, preenchendo uma planilha padrão do departamento de
contratações da construtora em referência. Isto dá agilidade ao processo de
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contratação, e permite que as responsabilidades de garantia fiquem firmadas ainda
neste instante.
Quando se trabalha de forma padronizada e com escopos bem definidos, há
um ganho indireto para a construtora, que é o poder de negociação. O profissional
que conduz o processo de contratação não é necessariamente um especialista
daquele serviço, mas de posse destes documentos, ele tem condição de julgar se o
que está sendo proposto pelo concorrente é correto e atende às necessidades do
empreendimento. Há mais uma forma de otimização de ganhos comerciais no
instante da aplicação, que é o envolvimento do projetista / consultor de
impermeabilização da empresa, que pode sugerir qual proposta técnica atende
plenamente as diretrizes do projeto apresentado.
A modalidade de contrato a ser empregada é um ponto importante, pois nela
irá se estabelecer uma relação de tempo de execução, qualidade desejada, e ainda
a definição do escopo dos serviços e limites de responsabilidade. O contrato deve
ser justo para todas as partes envolvidas.

7.3 Diretrizes de Execução
Para

a

evolução

da

qualidade

na

execução

dos

serviços

de

impermeabilização, esta ponto da conclusão será dividido em duas partes:
Gerenciamento das equipes de campo e o Gerenciamento dos serviços de
impermeabilização propriamente dito.

7.3.1 Gerenciamento de Equipes de Campo
Neste trabalho, após visitas a canteiros de obras, é possível concluir que as
empresas devem investir em preparo de mão-de-obra. As equipes de aplicadores
são constituídas, muitas vezes, por trabalhadores sem preparo específico, não tendo
passado por escolas técnicas, tais como as escolas SENAI, onde por meio de aulas
teóricas e práticas estas pessoas seriam preparadas e, inclusive, certificadas para
atuarem como impermeabilizadores.

91

Atualmente há um movimento por parte das indústrias fornecedoras de
produtos de impermeabilização de ministrarem cursos de um dia de duração. Neste
curso os alunos conhecem a gama de produtos daquela empresa específica, a linha
de produção e, ao final do curso, fazem uma simulação de aplicação de
impermeabilização.
É importante lembrar que, infelizmente, muitos trabalhadores ainda são
analfabetos; logo, há um trabalho social a ser implementado. Estes trabalhadores,
em especial, têm apenas o conhecimento prático de aplicação dos produtos,
transmitido pelos colegas de empresa com mais tempo neste tipo de serviço. É
evidente que sem capacidade de entendimento e julgamento dos elementos do
projeto, e ainda para o caso de uma a fiscalização ineficiente, muitos erros são
cometidos.
No tocante à fiscalização, fica como proposição a reflexão de que as
empresas construtoras devem criar uma função em seu quadro de funcionários, que
não pode ser identificada no desenvolvimento deste trabalho: a função de
Encarregado de Impermeabilização.
Existem, nos quadros de funcionários das empresas, funções de fiscalização
nas fases de estrutura (encarregados de estrutura), execução das vedações
(encarregados de alvenaria e revestimento) e ainda, por exemplo, fiscalização
específica para o revestimento das fachadas (encarregados de fachada). Para o
serviço de impermeabilização, esta fiscalização fica atribuída exclusivamente ao
empreiteiro aplicador da impermeabilização, sendo que o aceite de liberação de área
é dado, geralmente, pelo encarregado de alvenaria. O argumento comum das
empresas construtoras é que este é um serviço muito técnico e específico, no qual o
fornecedor dá a garantia da funcionalidade, não justificando o aumento de custo de
mão-de-obra indireta. As empresas deveriam reformular este conceito, pois o custo
de assistência técnica com impermeabilização, como explicitado no item Motivação
deste trabalho, é um dos líderes dos relatórios gerenciais das empresas, sempre
maior que o custo mensal de um funcionário preparado e dedicado a gerenciar este
serviço específico.
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7.3.2 Gerenciamento dos Serviços de Impermeabilização
Nas visitas e entrevistas realizadas, pôde ser constatado que nas lajes de
pavimento térreo, além de os serviços de impermeabilização serem influenciados
por diversas interferências externas, o que mostra que há falha de planejamento na
sequência executiva das obras, eles sofrem diversos retrabalhos.
Estes retrabalhos têm sua origem em uma falha comum a muitas obras: erro
na forma de liberação da área a ser impermeabilizada para os aplicadores. As áreas
são liberadas sem uma inspeção detalhada, com, diversas atividades antecessoras
ainda não concluídas e que, por sua necessidade lógica, serão executadas
posteriormente, exigindo então reparos nas camadas impermeabilizantes. Estes
reparos tornam-se pontos altamente suscetíveis para infiltrações e vazamentos.
De forma a combater esta falha de liberação de área, o autor desta
dissertação faz duas proposições:
a) Constam do Anexo 06, que corresponde ao projeto de produção de
impermeabilização, as interferências que devem ser verificadas nos projetos, ou
seja, pontos que perfuram as lajes - ralos para a drenagem, pontos de irrigação dos
jardins ou ainda dutos de passagem das instalações elétricas. Isto está diretamente
ligado à compatibilização de projeto; pela sobreposição de plantas, podem ser
incorporados nos projetos de impermeabilização todos estes pontos de interferência,
ou ainda referenciados os desenhos que devem ser visualizados simultaneamente
no campo. Isto permite que seja visualizado se as atividades antecedentes e que
têm relação com a impermeabilização foram concluídas.
b) No Anexo 05 propõe-se um check-list de liberação de área para a
impermeabilização, a ser preenchido simultaneamente pelo empreiteiro de
impermeabilização e pelo gerenciador dos serviços, por parte da construtora. Este
check-list foi baseado no modelo proposto pela MBA e em coleta de dados de
campo.
Esta folha de checagem permite que ambas as partes envolvidas no serviço
de impermeabilização listem providências a serem tomadas para correta execução
dos serviços estabelecendo prazos para o bom andamento das atividades. Este
chek-list

também

se

transforma

em

um

documento

de

limitação

de

responsabilidades, quando uma das partes executa o serviço sem a plena liberação
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da área, de acordo com o que está descrito no contrato previamente elaborado entre
as partes, pelas equipes de contratação.
O

anexo

5

é

divido

por

serviços

a

serem

efetuados

antes

da

impermeabilização, da seguinte forma: serviços em Cortinas de concreto; Paredes;
Lajes de concreto; Locais de aplicação de pisos; Locais de aberturas de portas e
janelas; Locais com instalações hidráulicas e gestão de Limitação de transito e
demais providencias. Cada passagem lista cuidados específicos relacionados a
arremates, inexistência de pontos com infiltração e/ou umidade. Também há o
cuidado no que tange a continuidade dos serviços entre cada trecho a ser
impermeabilizado, garantindo a execução e liberação de áreas para o executor
dentro de prazos adequados e a qualidade no serviço final.
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8 CONCLUSÃO
Atualmente, o setor da construção civil, mais especificamente o setor de
edificações, tem encontrado forte demanda por seus produtos. Isto fez com que os
empreendimentos passassem a ser tratados como commodities pelos investidores e,
infelizmente, nem sempre têm sido utilizadas as melhores técnicas construtivas para
suprir o mercado. Face ao exposto, os profissionais de engenharia civil e arquitetura
devem buscar um melhor desenvolvimento técnico e maior especialização.
De forma a melhorar a gestão da impermeabilização com mantas asfálticas
em lajes de pavimento térreo, o investimento em projetos detalhados e
compatibilizados é o ponto de partida para redução deste custo. O atendimento às
diretrizes das Normas Técnicas Brasileiras, com desenvolvimento de todas as fases
de trabalho (anteprojeto, projeto executivo e projeto de produção), é fundamental.
A gestão do contrato entre o aplicador e o empreiteiro é importante no sentido
de fazer com que os serviços aconteçam no tempo adequado para atendimento ao
cronograma, sem abrir mão da qualidade no serviço executado, evitando-se
retrabalhos e pontos frágeis nas áreas impermeabilizadas.
O desenvolvimento dos profissionais aplicadores também é uma necessidade
de primeira ordem. Somente pessoas que saibam interpretar os projetos e que
conheçam o correto manuseio dos produtos poderão produzir serviços de melhor
qualidade.
Neste sentido, este trabalho contribui para unificar conhecimentos teóricos e
práticos de forma a melhorar o encaminhamento dos serviços e ainda poder gerar
redução dos custos de manutenção das empresas construtoras.

8.1 Sugestão de continuidade deste trabalho
Espera-se que este trabalho motive colegas engenheiros civis e arquitetos a
desenvolver o conhecimento técnico de impermeabilização. É preciso também que
atentem para as relações de custo de investimento nas etapas do projeto e se
conscientizem da necessidade de treinamento de equipes de produção.
E tudo isso visando a redução de custo de assistência técnica oferecida, além
de propiciar satisfação aos clientes.
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ANEXO 01 - QUESTIONÁRIO DE PROJETO
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1. Qual o critério para seleção do projetista
Técnico;
Custo;
Experiência (tempo de mercado);
A empresa não contrata o projeto de impermeabilização;
2. Quando ocorre a contratação do projetista?
Durante elaboração Projetos Prefeitura;
Durante a elaboração Projetos Executivos de Arquitetura;
Durante a elaboração dos Projetos Executivos das Demais Disciplinas do
processo de construção.
3. As Normas Brasileiras de Impermeabilização estão acompanhando o
nível de desenvolvimento do setor de impermeabilização ou há
necessidade de se recorrer a normas internacionais?
Sim, as normas brasileiras estão atualizadas e acompanham o
desenvolvimento do setor de impermeabilização;
Não, as normas brasileiras não acompanham o desenvolvimento do setor
de impermeabilização e há necessidade de referências internacionais;
4. São elaborados anteprojetos de Impermeabilização?
Sim
Não
5. Qual a base destes anteprojetos?
Anteprojetos de Arquitetura;
Projetos Executivos de Arquitetura;
Ante Projetos de Estrutura;
Projetos Executivos de Estrutura
6. São elaborados projetos executivos para todos os setores do
empreendimento?
Sim
Não
7. Qual o tempo demandado na elaboração do projeto executivo de
impermeabilização?
1Semana;
1 Mês;
1 Bimestre;
1 Semestre;
1 Ano;
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8. É um tempo adequado?
Sim
Não
9. Quem faz a compatibilização das disciplinas?
Empresa de Projeto de Arquitetura
Empresa Especializada em Compatibilização de Projeto
Empresa Construtora / Incorporadora
Empresa Aplicadora da Impermeabilização
10. As disciplinas envolvidas participam simultaneamente da
compatibilização dos projetos?
Sim, há reuniões de compatibilização, em que todos os projetistas
envolvidos no empreendimento sentam-se juntos para discutir a futura
obra;
Sim, há reuniões virtuais de compatibilização de projetos
Não, os projetos são compatibilizados por um único profissional
11. Quem é o responsável pela solução das incompatibilidades de
projeto?
O profissional que recebe a informação das diversas disciplinas faz as
alterações necessárias nos desenhos e encaminha para a obra executar;
O profissional que recebe a informação das diversas disciplinas faz as
alterações necessárias nos desenhos e encaminha aos projetistas para
que estes registrem e validem as mudanças e os desenhos sejam
encaminhados à obra;
Cada projetista altera seu projeto, conforme diretrizes do “Comunique-se”
do responsável geral pelas compatibilizações;
12. Quando a incompatibilidade de projeto é detectada pela obra,
durante a produção, como é tratado o assunto?
O profissional que fez a compatibilização do projeto é chamado no
canteiro para dar uma solução técnica e fazer o registro da modificação (As
Built);
Os projetistas das disciplinas conflitantes são chamados no canteiro para
dar uma solução técnica e fazer o registro da modificação (As Built);
A solução técnica é dada pela equipe de obra e documentada junto ao
profissional que fez a compatibilização para gerar comunicados aos
projetistas e/ou “As Built”;
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13. É elaborado um memorial descritivo por obra ou há um modelo
pronto que se adapta aos empreendimentos?
Há um modelo pré-elaborado que é adaptado a cada empreendimento,
respeitando-se as exigências da norma.
Cada empreendimento é tratado em separado, respeitando-se as
diretrizes da norma.
14. É elaborado um caderno de detalhe por obra ou há um modelo
pronto que se adapta aos empreendimentos?
Há um caderno de detalhes pré-elaborado que é adaptado a cada
empreendimento, respeitando-se as exigências da norma.
Cada empreendimento é tratado em separado, respeitando-se as
diretrizes da norma.
15. Há detalhes dos procedimentos de impermeabilização que são
lançados em outros projetos. Exemplo: muretas de térreo são solicitadas
no projeto de estrutura?
Sim
Não
16. No projeto das lajes de pavimento térreo, o espaçamento nas
tubulações, para efeito de arremate, são informados aos projetistas de
instalações?
Sim
Não
17. O Projeto Executivo de impermeabilização recebe informações das
outras disciplinas, digo, são anotadas as base de postes em jardins,
etc.?
Sim
Não
18. O projetista participa do processo de contratação do subempreiteiro
e do fornecedor de materiais?
Sim
Não
Somente quando previsto no momento da contratação
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19. O projetista visita as obras para assegurar-se que os procedimentos
de projeto executivo estão sendo seguidos?
Sim
Não
Somente quando previsto no momento da contratação
Somente por ocasião de solicitações pontuais dos executores da obra
20. Qual a freqüência das visitas?
Diária;
Semanal;
Quinzenal;
Mensal;
Somente por ocasião de solicitações pontuais
21. Quem faz o registro das visitas?
O projetista;
O engenheiro residente;
O técnico de produção do empreiteiro;
As visitas são informais (são feitos apenas esclarecimentos de produção)
22. O projetista assume responsabilidade nos custos de manutenção do
empreendimento por ele projetados?
Sim
Não
Somente quando previsto no momento da contratação
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ANEXO 02 - QUESTIONÁRIO DE CONTRATAÇÃO
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1. Há procedimentos específicos de contratação dos serviços de
impermeabilização?
Sim, há procedimentos específicos elaborados pelo departamento de
suprimento da empresa contratante;
Sim, há procedimentos específicos elaborados pelo projetista de
impermeabilização;
Não há procedimento específico para a contratação do serviço de
impermeabilização, apenas é registrado que o fornecedor é responsável em
seguir as diretrizes do projeto apresentado;
Não há procedimento específico para a contratação do serviço de
impermeabilização, mas esta contratação é submetida à análise e aprovação
do projetista de impermeabilização;
Não há procedimento específico para a contratação do serviço de
impermeabilização, mas esta contratação é submetida à análise e aprovação
de um consultor de impermeabilização, desvinculado do projetista em
referência.
2. A contratação ocorre com o projeto executivo aprovado?
Sim
Não
3. Há participação do projetista no momento de efetivação da
contratação?
Sim
Não
4. Há participação da equipe de gerenciamento de obra no momento de
efetivação da contratação?
Sim
Não
5. É solicitado dos concorrentes algum tipo de atestado técnico?
Sim
Não
6. A modalidade de Contrato Utilizada entre a Construtora e o Empreiteiro
de Impermeabilização é do tipo:
EMPREITADA GLOBAL
PREÇO UNITÁRIO
CONTRATO TIPO MISTO
7. A empresa construtora / incorporadora envia a laboratórios
credenciados material recebido nas obras para a elaboração de laudos
tipo “contra-prova” ao laudo de ensaio da empresa fornecedora de
insumos?
Sim
Não
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8. Há mudança de diretrizes de projeto durante o processo de
contratação?
Sim
Não
9. Quem faz a sugestão de mudança de diretriz durante o processo de
contratação, quando esta mudança ocorre?
Departamento de Engenharia da Construtora / Incorporadora
Consultor Autônomo que acompanha o processo de contratação
O Empreiteiro de Impermeabilização
10. Estas mudanças, quando ocorrem, são registradas junto ao projetista
de impermeabilização?
Sim
Não
11. Como são registrados os procedimentos de garantia por parte dos
fornecedores da construtora?
Na contratação é estabelecida a responsabilidade do empreiteiro para aquele
projeto específico
São seguidas as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor
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ANEXO 03 - QUESTIONÁRIO DE MANUTENÇÃO
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1. Quais são as patologias que dão origem aos chamados de
vistoria e manutenção para vazamento nas lajes de
pavimento térreo?
Carbonatação
Lixiviação
Corrosão (eletroquímica ou eletrolítica)
Corrosão Química
Fissuração e Degradação do concreto
Eflorescências
Degradação das Pinturas e Revestimentos
Fungos, algas e micro-organismos
Crescimento de Vegetação
2. Qual o período em que ocorre a maior incidência de
problemas relacionados à impermeabilização?
Até 6 meses da ocupação
Ao longo do primeiro ano de ocupação
Entre 2 e 3 anos de ocupação
Não há uma idade estabelecida
3. Quais os procedimentos para início da investigação da
origem das infiltrações?
Entrevista com a equipe de zeladoria do empreendimento
Atendimento a relatórios e laudos de vistoria realizada pelos
zeladores do empreendimento
Visualização dos locais problemáticos sem equipamentos
Instrumentação do edifício
4. Qual o tempo médio gasto para a solução dos problemas
de impermeabilização (desde o acionamento da equipe de
manutenção até a aceitação dos serviços pelo cliente)?
Até 1 semana
Até 15 dias
Até 1 mês
Mais de 1 mês
5. Há recorrência de problema nas obras visitadas após 1ª
manutenção?
Sim
Não
6. Os problemas de impermeabilização são recorrentes no
histórico da construtora?
Sim
Não
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7. Qual o procedimento para classificação do custo de
manutenção?
Todo problema com infiltração é considerado problema de
impermeabilização
Todo problema que envolve insumos e mão de obra de
impermeabilização são assim classificados

8. Há repasse do custo de manutenção aos fornecedores?
Sim
Não
9. Esse custo é abatido dos relatórios gerenciais?
Sim
Não
10. Há trabalho preventivo de visita às obras e treinamento
das equipes de supervisão?
Sim
Não
11. Há um trabalho de alimentação de banco de dados para
evolução tecnológica de projetos e orçamentos?
Sim
Não
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ANEXO 04 - CHECK-LIST DE PROJETO
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NOME DA OBRA
PROJETOS RELACIONADOS PARA A CONFERÊNCIA

DATA DA CONFERÊNCIA
RESPONSÁVEL

NOME E VERSÃO DO PROJETO

TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS E BACIAS DE CAPTAÇÃO
COMENTÁRIO
Estão destacadas as linhas de cumeeira

Os caimentos têm declividade mínima de 1%
As juntas de dilatação constituem divisores de bacias (possuem
cotas mais elevadas)
As juntas de dilatação têm detalhe específico em projeto

Há previsão de extravasor
Os pontos de ralo estão compatibilizados com o projeto de
instalações hidráulicas
Os pontos de boca de lobo e boca de leão estão compatibilizados
com o projeto de instalações hidráulicas
Os pontos de irrigação estão compatibilizados com o projeto de
instalações hidráulicas
Há diferença de cota mínima de 6cm entre a área externa
impermeabilizada e a área interna do empreendimento
A declividade está para o sentido externo da edificação

O tratamento dos ralos está detalhado no projeto
As tubulações de hidráulica e gás estão passando paralelamente
sobre a impermeabilização
As tubulações de hidráulica e gás APARENTES estão com cota
10cm acima da cota do piso acabado
As tubulações externas estão afastadas 10cm entre elas ou dos
planos verticais 10cm (no mínimo)
Está previsto impermeabilização sobre os enchimentos de área
(recomendável)
Há pontos de escoamento sobre o enchimento

Está previsto impermeabilização sob os enchimentos de área

Há pontos de escoamento sob o enchimento

OK
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TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E DEMAIS PONTOS DE
AUTOMAÇÃO

COMENTÁRIO

OK

COMENTÁRIO

OK

As furações de instalações estão destacadas e compatibilizadas
com o projeto de instalações elétricas
Os espaçamento das tubulações permite o arremate da
impermeabilização (desejável um Ø de espaçamento entre os
tubos)
As tubulações de instalações estão passando paralelamente
sobre a impermeabilização
As tubulações de hidráulica e gás APARENTES estão com cota
10cm acima da cota do piso acabado
As tubulações externas estão afastadas 10cm entre elas ou dos
planos verticais 10cm (no mínimo)
Estão destacadas as bases de postes e balizadores no pavimento
térreo
As bases de postes e balizadores no pavimento térreo estão
compatibilizadas com o projeto de instalações elétricas e
paisagismo
As tubulações de instalações estão acima da drenagem das
caixas de passagem
Há previsão de blindagem das tubulações de instalações
hidráulicas nas caixas de drenagem

DETALHES CONSTRUTIVOS
Está previsto rebaixo nos planos verticais para embutimento da
impermeabilização
Está detalhada a cota de arremate da impermeabilização no
plano vertical (20cm do piso acabado ou 10cm acima do
extravasor)
Está detalhada a forma de arremate da impermeabilização junto
às tubulações
Está detalhada a forma de transição das alvenarias do plano
horizontal para o plano vertical (arredondamento de cantos)
As muretas estão destacadas e compatibilizadas com o projeto
de alvenaria e com o projeto de paisagismo
As camadas de proteção estão compatibilizadas com o tráfego do
setor

DOCUMENTOS DE SUPORTE

NBR 9574/08 - EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

NBR 9575/03 - IMPERMEABILIZAÇÃO - SELEÇÃO E PROJETO
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ANEXO

05

-

CHECK-LIST

IMPERMEABILIZAÇÃO

DE

LIBERAÇÃO

DE

ÁREA

PARA
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NOME DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO

DETALHES DO EMPREENDIMENTO

INSPETOR DE OBRA

INSPETOR EMPREITEIRO

INSPEÇÃO GERENCIADOR
DA OBRA
CORTINAS DE CONCRETO

INSPEÇÃO
EMPREITEIRO

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

As paredes estão sem sinais de umidade
A parede está lisa e nivelada
O encontro da parede com a laje está no esquadro
Há pontos hidráulicos na parede
Os encontros entre as paredes estão no esquadro
As paredes possuem juntas de dilatação
Foram criadas "meia-cana" para mudança de direção das
mantas
Os rebaixos estão na medida correta para a virada das mantas
Os furos estão nas alturas e distâncias corretas
Foram criados rebaixos e barreiras nas aberturas de portas e
janelas
As instalações passantes estão vedadas
Todos os serviços preliminares estão concluídos

PAREDES
Há pontos hidráulicos nas paredes
Foram criados pontos de fixação para as mantas
Foram criados rebaixos para fixação de elementos nas
paredes
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LAJES DE CONCRETO

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

A laje já tem cura de 28 dias
Há agentes de cura aplicados sobre a laje
Especificar o agente de cura sobre a Laje (quando aplicável):
As lajes possuem juntas de dilatação
Há trincas ou fissuras com mais de 1mm de espessura (em
caso afirmativo, aplicar tratamento para selar esta trinca)
As lajes estão planas e niveladas. É necessário tratamento de
primer especial
Os caimentos previstos nas lajes estão de acordo com o
projeto
Todos os pontos de drenagem já foram instalados
As áreas de trabalho estão delimitadas e requadradas
Todo o entulho e sujeira sobre as lajes foram removidos,
deixando uma superfície limpa e isenta de interferências
Os acessos para serviços e insumos já foram delimitados e
sinalizados

LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PISOS
Os locais de aplicação de pisos estão nivelados e no esquadro
Há juntas de dilatação
As juntas estão seladas conforme as especificações dos
projetos e dos fabricantes
Há espaçamentos entre os pisos, grades, de forma que
precisem de tratamento específico
Há "meia cana" nas periferias para mudança de direção das
mantas (rodapés)
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LOCAIS DE ABERTURA DE PORTAS E JANELAS

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

SIM / NÃO

AÇÃO

Foram previstas barreiras e pontos de arremate das mantas

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações elétricas já se encontram executadas
As base de postes e antenas encontram-se executadas

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Os pontos de ralo estão furados
Os ralos estão apropriadamente chumbados ao piso com
graute ou argamassa
Os ralos fixados tem prolongador na medida adequada para
junção da tubulação de drenagem no andar inferior

Os demais pontos de drenagem encontram-se executados
As fixações destes canos encontram-se devidamente
executadas

LIMITAÇÃO DE TRÂNSITO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS
Os serviços concorrentes com a impermeabilização foram
finalizados ou temporariamente suspensos (exemplo:
execução de fachada)
A área a ser impermeabilizada foi isolada com barreiras,
evitando trânsito sobre a impermeabilização em execução

Assinatura Inspetor de Obra

Assinatura Inspetor de Obra

Nome

Nome
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ANEXO 06 - PROJETO PARA PRODUÇÃO

