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RESUMO
A inutilização de piscinas, seja por motivos alheios – tais como utilização em
não conformidade com os procedimentos construtivos, utilização de materiais e/ou
produtos incorretos ou pela ausência de manutenções preventivas – acarreta, direta
ou indiretamente, consequências aos seus usuários, resultando em processos
jurídicos e degradações de imagens. A presente pesquisa procura fornecer
informações úteis a engenheiros civis, arquitetos, construtores, peritos e também a
consumidores, em geral, de modo a estabelecer diretrizes para a execução dos
revestimentos internos das piscinas elevadas em concreto e revestidas com peças
cerâmicas. O trabalho também propõe uma metodologia de inspeção dos
procedimentos executivos, padronizando as etapas, bem como os materiais indicados
para a conclusão de cada uma. Ao final, são tecidas considerações quanto à
manutenção dos revestimentos internos, a fim de lhes prover uma maior durabilidade.
Palavras-chave: piscina; procedimento
manutenção; revestimento cerâmico.

construtivo;

método

de

inspeção;

ABSTRACT
Guidelines for the project, execution and maintenance of swimming pools in reinforced
concrete and coating with ceramic tiles

The decommissioning of swimming pools, whether for unrelated reasons - such
as non-compliance with construction procedures, use of incorrect materials and/or
products or the absence of preventive maintenance - directly or indirectly entails
consequences for its users, resulting in juridic processes and image degradations. The
discussion seeks to provide useful information to civil engineers, architects, builders,
experts and also to users in general, in order to establish guidelines for the execution
of the internal linings of concrete, elevated swimming pools, covered with pieces of
ceramic. This essay also proposes a methodology for inspection of executive
procedures, standardizing the steps, as well as the materials indicated for completing
each one. At the end, considerations are made regarding the maintenance of internal
coatings, in order to provide them with greater durability.
Key-Words: swimming pool; constructions; inspection method; maintenance
construction; ceramic;
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Objetivo
O objetivo da presente pesquisa é formular uma proposta de diretrizes para a

elaboração de projetos de piscina em concreto armado elevadas, bem como definir
procedimentos de execução, inspeção e análise das estruturas que compõem todo o
sistema de revestimento das piscinas e espelhos d’água. Também faz parte do escopo
deste trabalho estabelecer critérios de manutenção dos revestimentos que compõem
tais piscinas.

1.2

Justificativa
Anualmente, são lançados inúmeros novos empreendimentos imobiliários

residenciais na cidade de São Paulo. Destes, boa parte apresenta algum tipo de
equipamento coletivo de lazer, tais como salões de festa, espaços para lazer, espaços
gourmet, quadras poliesportivas e piscinas, entre outros itens.
As piscinas residenciais coletivas destinadas ao uso de residentes
permanentes, tal como definidas pela ABNT NBR 10339:2018, constituem o elementoalvo do presente estudo. Por ser um item considerável e expressivo no
empreendimento, tal elemento recreativo lhe atribui valor agregado, o que justifica
ainda mais a sua existência nas construções atuais. Quando da concepção
arquitetônica e técnica das piscinas, certamente, surgirão dúvidas no que concerne
às condições de execução, durabilidade e qualidade dos materiais que comporão o
seu sistema de revestimento interno. Nesse sentido, tais dúvidas apresentam mais
complexidade quando ainda não há históricos e documentações técnicas que
norteiem a concepção destes elementos.
Para tanto, sob um contexto cuja tendência é ainda maior de construções
residenciais multifamiliares que optam por este tipo de elemento recreativo, faz-se
necessário o estabelecimento de diretrizes técnicas a serem utilizadas nas etapas de
projeto, construção e manutenção dessas piscinas.
Vale salientar aqui que o presente estudo se concentrou nas piscinas
residenciais coletivas elevadas. Conceitualmente, tais piscinas apresentam uma
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configuração estrutural diferente das demais, pois, tal como o próprio nome aponta,
são piscinas que não se encontram inseridas diretamente no terreno, ou seja, de
alguma forma, possuem uma estrutura que as eleva da cota 0, tornando-as, portanto,
elevadas.
Assim, a falta de manutenção das peças em concreto armado que sustentam
as piscinas também constituiu item fundamental na escolha deste tema. Isto porque
são inúmeros os casos de condomínios residenciais antigos que apresentam algum
tipo de quadro patológico nestas estruturas em concreto, principalmente fissuras que,
por conseguinte, resultam em infiltrações. Em alguns casos, a solução para tal
problema acaba sendo a utilização de chapas metálicas fixadas diretamente sobre as
fissuras e infiltrações, escondendo o problema. Vale salientar que a ausência de
reparos pontuais pode efetivamente acelerar a corrosão das armaduras presentes no
concreto armado, resultando, desse modo, na perda da estabilidade estrutural, em um
futuro não previsto.
Figura 1 - Sistema de calhas fixadas abaixo da piscina

Fonte: Fotografia tirada pelo autor.

Por fim, a presente pesquisa propõe diretrizes e critérios que podem ser
empregados nos projetos, na seleção dos materiais e revestimentos, na execução do
revestimento cerâmico e nas etapas de manutenção, a fim de prover uma melhor
durabilidade dos sistemas que compõem os revestimentos internos das piscinas.
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As proposições têm como base as seguintes normativas técnicas:
•

NBR 10339 – Piscina – Projeto, execução e manutenção;

•

NBR 9574 – Execução de impermeabilização;

•

NBR 9575 – Impermeabilização – Seleção e Projeto;

•

NBR 9952 – Manta asfáltica para impermeabilização; e

•

NBR 13755 – Revestimentos cerâmicos de fachadas e paredes externas
com utilização de argamassa colante.

1.3

Estrutura do trabalho
A presente dissertação encontra-se estruturada por sete capítulos, os quais

estão concebidos e organizados tal como descritos a seguir:
Capítulo 01 – traz a temática a ser tratada na pesquisa, bem como o objetivo
do presente estudo, sua justificativa e a sua estrutura organizacional.
Capítulo 02 – são abordados os tipos de piscinas e suas principais
classificações normativas.
Capítulo 03 – é apresentada proposta, bem como procedimento, para a
elaboração de um projeto específico para a execução de piscinas elevadas revestidas
com revestimento cerâmico.
Capítulo 04 – são relacionados os principais procedimentos construtivos, com
detalhes arquitetônicos empregados atualmente por algumas construtoras na
edificação de piscinas elevadas em concreto armado e revestidas com peças
cerâmicas, em comparação com as normas técnicas brasileiras.
Capítulo 05 – são analisados dois estudos de casos de obras localizadas na
cidade de São Paulo, com a utilização de procedimentos práticos estabelecidos
anteriormente, bem como é apresentada a conclusão acerca desses dois casos de
estudo perscrutados.
Capítulo 06 – é abordada a manutenção e limpeza das piscinas em concreto
armado, tais como o cuidado com a água, seu nível e a periodicidade das etapas
dessa manutenção.
Por fim, no Capítulo 07, há o tópico de conclusão do estudo, em que são
apresentadas as Considerações Finais do trabalho propriamente dito, bem como são
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indicadas formas de transferência ao meio técnico e propostas para a sua
continuidade. As Referências encerram este trabalho de pesquisa.
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2

PISCINAS: CLASSIFICAÇÃO

Segundo a ABNT NBR 10339: 2018 Piscina – Projeto, execução e manutenção,
as piscinas possuem a seguinte classificação quanto à sua classe:
A. Uso;
B. Suprimento de água;
C. Finalidade;
D. Condicionamento físico-químico da água;
E. Local;
F. Concepção.

2.1

Quanto ao Uso
Consoante a ABNT NBR 10339: 2018 Piscina – Projeto, execução e

manutenção, as piscinas possuem a seguinte classificação quanto ao seu uso:

A. Públicas, quando destinadas ao uso público em geral;
Exemplo: Centros comunitários.
B. Coletivas, quando destinadas ao uso exclusivo dos associados de uma
entidade;
Exemplo: Clubes, escolas e associações.
C. Hospedaria, quando destinadas ao uso de hóspedes;
Exemplo: Hotéis, motéis, casas de banho e hospitais.
D. Residenciais coletivas, quando destinadas ao uso de residentes
permanentes;
Exemplo: Condomínios.
E. Residenciais privativas, quando destinadas ao uso unifamiliar.
Exemplo: Casas.

Para o presente estudo, o foco de interesse são as piscinas residenciais
coletivas inseridas em empreendimentos residenciais.
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Quanto à Finalidade

Em conformidade com a ABNT NBR 10339: 2018 Piscina – Projeto, execução
e manutenção, as piscinas possuem a seguinte classificação quanto à sua finalidade:

A. Desportivas, quando destinadas principalmente às competições,
devendo atender às características estabelecidas pelas instituições
desportivas;
B. Recreativas, quando destinadas à recreação e/ou à prática de natação
em geral;
C. Mistas, quando possuírem áreas específicas destinadas à competição e
à recreação;
D. Infantis;
E. Especiais, quando destinadas a fins específicos que não a recreação e
a competição.

2.2

Quanto ao sistema estrutural
As piscinas podem ser classificadas, estruturalmente, como:

A. Alvenaria (bloco cerâmico ou concreto);
B. Concreto armado;
C. Vidro;
D. Naturais.

Piscinas em alvenaria

A piscinas em alvenaria possuem uma elevada versatilidade, o que permite
adaptá-las aos mais diversos tamanhos e acabamentos. Contudo, sua limitação está
na resistência dos blocos, pois grandes profundidades exigem maiores resistências
das paredes; sendo assim, este tipo de piscina apresenta pouca profundidade quando
comparada ao sistema de concreto armado. O fator importante a ser destacado é que
elas apresentam um baixo custo e facilidade de execução.
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A sua estrutura é composta por blocos vazados, com furos grauteados
regularmente espaçados e cintas de amarração, revestidos por uma camada de
microconcreto ou argamassa armada, aumentando, assim, consideravelmente a sua
resistência, bem como promovendo uma maior durabilidade.
Figura 2 - Atividades do processo de revestimento interno das piscinas

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Piscinas em concreto armado

Além de oferecer alta resistência devido à sua estrutura, que mescla concreto
e aço, esse tipo de piscina também é muito versátil, pois pode ser construída sob os
mais diferentes formatos e estilos. Exige mão de obra mais qualificada para a
montagem e para a desmontagem das fôrmas, o que aumenta consideravelmente seu
custo. Em contrapartida, apresenta ótima resistência e durabilidade, além de também
propiciar maior liberdade arquitetônica.
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Figura 3 - Piscina em concreto armado

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Piscinas em vidro

As piscinas em vidro, altamente resistentes, possuem pouca variação de layout;
sua limitação quanto a tal atributo está no fato do processo de concepção das chapas
de vidro. Atualmente, tais chapas possuem inúmeras camadas de segurança,
alternando entre vidro laminado, camada de vidro temperado e EVA, um material
plástico flexível que adere ao vidro.
No Brasil, não há grandes exemplares de piscinas feitas 100% em vidro.
Atualmente, em nosso mercado, são feitos apenas detalhes arquitetônicos em vidro;
sendo assim, piscinas em vidro não Brasil possuem sistema misto estrutural,
alternando entre concreto e vidro. Ademais, possuem um custo extremamente alto e
mão de obra muito capacitada para realizar sua execução.
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Figur

a 4 - Piscina em vidro

Fonte: Fotografia tirada pelo autor.

Piscinas naturais

Uma piscina natural deve possuir uma área com plantas e cascalhos, para que
estes atuem como uma espécie de filtro e, assim, contribuam com a limpeza da água.
As plantas ajudam a oxigenar a água e também eliminam nutrientes que podem criar
algas e outros micro-organismos de fácil propagação. Além disso, o ideal é que a
piscina natural disponha de um mecanismo de bombas, tanto para circular a água
quanto para filtrá-la devidamente.
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Figura 5 - Piscina natural

Fonte: Disponível em: < https://www.aecweb.com.br/revista/materias/piscinas-naturaisdicas-para-projetar-e-manter/13856>. Acesso em 29 de julho de 2021

2.3

Quanto à concepção arquitetônica

Piscinas elevadas

Esse tipo de piscina apresenta uma estrutura em concreto que fica parcial e/ou
totalmente acima do solo. Apresenta custos mais reduzidos de construção quando
comparados ao sistema de piscina enterrada, haja vista não ser necessário escavar o
terreno tão profundamente como nos modelos convencionais, além de poder ser
colocada em espaços mais reduzidos. O interior desse tipo de piscina deve receber
um sistema de impermeabilização e revestimento, podendo este ser de diversos
materiais. Não existe a obrigatoriedade de revestir a face externa do concreto, ou seja,
pode-se deixá-lo aparente, em cimento queimado ou mesmo revestido com madeira.
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Figura 6 - Piscina elevada

Fonte: Perspectiva elaborada pelo autor.

Piscinas enterradas

Esse tipo de piscina apresenta estrutura em concreto ou em alvenaria, que fica
totalmente baixo do solo. Apresenta maior custo de execução, já que é preciso
escavar o terreno a fim de liberar a área necessária para a execução da obra. O
interior da piscina deve receber um sistema de impermeabilização (pintura) e
revestimento, podendo este ser de diversos materiais.
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Figura 7 - Piscina enterrada

Fonte: Fotografia tirada pelo autor.

2.4

Quanto ao revestimento interno
Existem vários estilos de piscinas, cada um com suas vantagens e

desvantagens, podendo estas serem:
•

Piscina em Vinil;

•

Piscina em Revestimento Cerâmico;

•

Piscina em polímero reforçado com fibra de vidro;
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Piscinas em vinil

As piscinas em vinil, as quais são caracterizadas por possuírem um
revestimento com boa elasticidade e de rápida execução, estão difundidas por todo o
país. O vinil que também atua como a impermeabilização da piscina e encontra-se
disponível em uma ampla variedade de cores e de estampas, o que permite uma
elevada personalização.
A aplicação do vinil é feita diretamente sobre a estrutura da piscina, podendo
esta ser em concreto ou alvenaria; a colagem deste material é feita com colas
especiais aplicadas sobre a base estrutural. A fim de evitar quaisquer tipos de falhas
durante este processo, o fabricante recomenda que seja efetuada a limpeza dos
elementos que servirão de base para a nova piscina.
Figura 8 - Piscina em vinil

Fonte: JMANO'S Piscinas.

Piscinas em polimero reforçada com fibra de vidro

As piscinas em fibra de vidro encontram-se disponíveis em diversas versões
pré-fabricadas, as quais podem ser adquiridas prontas para serem instaladas no local
desejado, bastando apenas proceder à escavação do terreno e realizar as ligações
hidráulicas. Após instaladas, as piscinas de fibra de vidro podem receber
acabamentos variados ao seu redor, tais como revestimento cerâmico, pedras
naturais ou um deck de madeira.
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Figura 9 - Piscina em fibra de vidro

Fonte: Mendes & Mendes Piscinas.

Piscina com revestimento cerâmico

Piscinas com revestimento cerâmico possuem uma ampla variedade de
tonalidades, acabamento e layouts. Apresentam um custo elevado quando
comparadas às piscinas em fibra de vidro e em vinil, devido à necessidade de mão de
obra mais qualificada para a aplicação do revestimento cerâmico. Para a colagem
deste material, é necessária a utilização de uma argamassa especial; atualmente, no
mercado da construção civil, grandes marcas possuem este tipo de argamassa
específica.
O revestimento cerâmico deve apresentar características distintas conforme
sua utilização, tais como: alerta de profundidade, resina antiderrapante, absorção e
expansão por umidade. Esse revestimento também apresenta uma ótima durabilidade
e resistência quando comparado aos outros tipos.
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Figura 10 - Revestimento cerâmico

Fonte: Fotografia tirada pelo autor.
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3

PISCINAS

RESIDENCIAIS

COLETIVAS

ELEVADAS:

PROJETO

DE

EXECUÇÃO E REFORÇO DOS REVESTIMENTO INTERNOS

Atualmente, grande parte dos construtores adota detalhes inovadores na
concepção dos projetos de suas piscinas, principalmente visando ganhar maior
notoriedade no mercado da construção civil, ramo este tão acirrado e competitivo nos
dias de hoje. Porém, faz-se necessária a concepção de um projeto específico, a fim
de que tais detalhes arquitetônicos preservem a integridade dos elementos internos
das piscinas, de modo a não comprometer sua durabilidade.

3.1

Origem do projeto de execução e reforço dos revestimentos internos das
piscinas elevadas
Em meados de 2006, o Professor Engenheiro Ragueb Chauki Banduk foi

requisitado para que solucionasse inúmeros quadros patológicos que vinham
ocorrendo nos revestimentos internos da piscina de um condomínio residencial, a qual
possuía dimensões de 10m x 6m.
De acordo com informações da equipe técnica responsável pela obra à época,
o revestimento outrora executado desplacou, resultando em diversos pontos de
infiltração ao longo de toda a piscina. Após a remoção de todo o revestimento e a
realização de uma nova camada de impermeabilização, foi devidamente refeito o
revestimento interno. Após a conclusão desta etapa, a equipe constatou que as
fissuras acabaram por voltar a surgir e a impactar na qualidade do revestimento; foi
este, portanto, o quadro encontrado pelo Professor Engenheiro Ragueb Banduk.
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Figura 11 - Vista geral da piscina

Fonte: Foto tirada pelo Professor Engenheiro Ragueb Banduk.

Logo, foram realizadas inúmeras vistorias, a fim de detectar a origem dos
problemas supramencionados; nestas, ficou evidenciado que o revestimento interno
da piscina possuía aproximadamente 10cm de espessura sem qualquer material
estruturante.
Assim, tendo este cenário em vista, o Professor Ragueb Banduk criou um
procedimento e especificações técnicas para cada etapa construtiva empregada na
recuperação dessa piscina. As atividades listadas neste presente capítulo e no
capítulo 4 tiveram influência direta do professor, tendo sido aperfeiçoadas com o
passar do tempo e adequadas aos novos produtos que surgiram desde a sua criação.
Ademais, vale ressaltar, ainda, que tais indicações foram devidamente atualizadas
com o decorrer dos anos.
Faz-se importante mencionar também que um detalhe construtivo fundamental
– criado pelo Professor Engenheiro Ragueb Banduk e adotado no presente estudo –
diz respeito às juntas de movimentação especificadas internamente; tal detalhe
construtivo é abordado no item 3.2.2 da presente dissertação.
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Figura 12 - Detalhe construtivo criado pelo Prof. Eng. Ragueb Banduk

Fonte: Professor Engenheiro Ragueb Chauki Banduk

De acordo com o laudo técnico elaborado pelo Professor Ragueb Banduk, os
quadros de fissuração presentes no revestimento possuíam um padrão de
espaçamento e forma. Então, o Professor optou pelo corte do revestimento nos pontos
fissurados, surgindo, posteriormente, as juntas de movimentação. Foram criados
portanto, panos no revestimento cerâmico, proporcionando, assim, uma certa
liberdade de movimentação para o sistema.
Um outro procedimento também criado pelo professor Ragueb Banduk consiste
na utilização da tela metálica eletrossoldada incorporada na proteção mecânica. A
utilização desta tela visa dissipar as tensões de tração às quais a argamassa está
submetida, diminuindo, desta forma, as fissuras criadas por tal esforço.
Figura 13 - Tela de reforço incorporada na argamassa. Detalhe Original.

Fonte: Professor Engenheiro Ragueb Chauki Banduk.
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Figura 14 - Tela de reforço incorporada na argamassa

.
Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Após a realização dos procedimentos desenvolvidos pelo Professor Ragueb
Banduk, os quadros patológicos outrora mencionados pela equipe de obra foram
devidamente sanados, bem como os pontos de infiltração; desta forma, restou
evidenciado que a origem destes quadros estava relacionada a não utilização dos
conceitos elaborados pelo professor.
Assim, a partir desta obra, foi efetivamente desenvolvido o projeto de reforço
dos revestimentos internos das piscinas elevadas e revestidas com placas cerâmicas.
O presente estudo traz as sequências e os processos necessários para a elaboração
destes projetos específicos.

3.2

Análise do projeto estrutural, arquitetônico e paisagístico
Nesta etapa, deverá ser empreendida a análise do projeto estrutural,

arquitetônico e paisagístico das piscinas, visando localizar detalhes construtivos
especificados em cada disciplina. A princípio, é feita uma análise do sistema estrutural
adotado na piscina a ser projetada; nesta etapa, é validado qual sistema foi adotado
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pelo projetista estrutural (piscina elevada ou enterrada), haja vista que tal variação
influencia significativamente na definição dos detalhes construtivos e de reforços que
serão propostos pelo projeto de piscina. Nesse sentido, o foco do presente estudo é
referente às piscinas elevadas em concreto armado.
Tal como definido pela ABNT NBR 9575: Impermeabilização – Seleção e
projeto, faz-se necessária a escolha de uma impermeabilização flexível em áreas
sujeitas a alguma dilação. Sendo assim, serão utilizadas como referência no presente
estudo as membranas de asfalto modificado, material flexível indicado para áreas
irregulares. Vale ressaltar ainda que, consoante a Associação Brasileira de
Impermeabilização, o sistema de impermeabilização com manta asfáltica é o mais
utilizado no país.
Uma vez estabelecidos os sistemas de estruturas e de impermeabilização
adotados no projeto, deverá ser empreendida a análise do revestimento cerâmico, de
modo a avaliar o atendimento do produto no que concerne às normas de revestimento
cerâmico e possíveis especificações do fabricante.
Figura 15 - Corte esquemático - piscina
Junta de dessolidarização

Deck molhado

Junta de movimentação
Borda infinita

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Nesta etapa, são listadas as principais características físicas da piscina quanto
a suas dimensões, layout e inclinações. O escopo desta listagem é separar, de forma
organizada, os principais procedimentos a serem utilizados na execução desta
piscina, como por exemplo: a quantidade de juntas de movimentação é definida de
acordo com as dimensões da piscina e deve respeitar a indicações especificadas na
ABNT NBR 13755: 2017, no tocante ao espaçamento e dimensão dessas juntas.
Os atrativos arquitetônicos (deck molhado, borda infinita, parede de vidro etc.)
presentes nas piscinas também devem ser listados, a fim de se criar possíveis
detalhes construtivos necessários para a concepção destes itens.

Detalhe arquitetônico: Borda infinita

A principal característica de uma piscina com borda infinita está no fato de esta
se integrar à paisagem, gerando um efeito de continuidade com o cenário ao seu
redor. Tais piscinas são caracterizadas por possuírem uma ou mais beiradas ocultas,
proporcionando, assim, uma sensação de amplitude ao espelho d’água que se mescla
com a paisagem. Em geral, neste modelo, a água transborda em uma das laterais de
borda infinita e é jogada novamente para o interior da piscina, por meio do uso de
bombas.
Procedimento construtivo – Piscina de borda infinita

Para se proporcionar a sensação de borda infinita, é necessária a criação de
uma calha de transbordamento. A altura deste elemento varia de acordo com a linha
d’água; em projetos mais modernos, essa linha d’água fica poucos centímetros acima
dessa calha, a fim de que apenas uma lâmina de água transborde para a calha. Para
que não haja risco de esvaziamento, a água que fica depositada na calha deverá voltar
para a piscina; tal processo ocorre após a filtragem da água e é auxiliada por bombas.
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Figura 16 - Piscina com borda infinita

Fonte: Disponível em: < https://www.tuacasa.com.br/piscina-com-borda-infinita/>. Acesso
em 05 de agosto de 2021

Detalhe arquitetônico: Juntas de movimentação

As juntas de movimentação são especificadas de acordo com a ABNT NBR
13755: 2017; estas são as responsáveis por aliviar as tensões existentes no
revestimento cerâmico interno das piscinas.
Tem-se que sua especificação deverá respeitar a distância de, no máximo,
6,00m entre elas, tal como estabelecido na supracitada ABNT NBR 13755: 2017. Além
disso, vale salientar que a configuração da piscina deverá ser levada em
consideração, uma vez que sua especificação deverá se compatibilizar, de maneira
harmoniosa, com o projeto arquitetônico.
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Figura 17 - Detalhe da paginação das juntas de movimentação

Junta de movimentação

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Uma vez estabelecida a localização das juntas de movimentação, deve-se
determinar a paginação do revestimento cerâmico; tal procedimento visa diminuir as
perdas geradas pelos cortes desse revestimento. Vale sublinhar que as juntas de
movimentação devem seguir os limites mencionados anteriormente, contudo, não
podem interferir significativamente nos desenhos estabelecidos por paginações
diferenciadas (logos de hotéis, marcações e desenhos internos), de maneira a deixar
harmonioso o resultado final.
É importante, nesta etapa, localizar os dutos de alimentação da piscina e outros
pontos que possam interferir na paginação das juntas, pois estas não podem coincidir
com tais elementos; caso isso ocorra, as juntas deverão ser devidamente realocadas.
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Figura 18 - Detalhe da junta de movimentação

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 19 - Detalhe da junta de movimentação

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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01 - Base de concreto.
02 - Ponte de aderência.
03 - Argamassa de regularização para receber a manta (máximo 2,5cm).
04 - Manta de impermeabilização (ver projeto específico).
05 - Argamassa de emboço: (Cimento CP II - Z - 32: areia média traço 1:6), aditivada
com líquido impermeabilizante e plastificante para argamassa.
06 - Tela de aço eletrossoldada, zincada, fio de ∅1.24mm, malha de 25mm x 25mm
07 - Revestimento impermeabilizante - Pintura polimérica.
08 - Após a cura da argamassa (mínimo 21 dias), assentar a cerâmica em camada
dupla com a seguinte argamassa: Argamassa colante flexível tipo AC III ou AC III-E.
09 - Fita adesiva utilizada para proteger a pastilha cerâmica durante a aplicação do
selante.
10 - Cordão de “Tarucel” - cordão de polietileno.
11 - Mastique poliuretano elastomérico.

Detalhe arquitetônico: Juntas e dessolidarização

As juntas de dessolidarização, segundo dispõe a NBR 13755: 2017, deverão
ser executadas nos cantos verticais, nas mudanças de direção do plano do
revestimento. Entende-se que materiais distintos trabalham de forma diferenciada,
sendo que tais juntas visam absorver estas deformações ou movimentações,
evitando, assim, o desprendimento do material.
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Figura 20 - Detalhe da junta de dessolidarização

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

01 - Base de concreto.
02 - Ponte de aderência.
03 - Mastique poliuretano elastomérico.
04 - Argamassa de regularização.
05 - Manta de impermeabilização.
06 - Argamassa de emboço: (Cimento CP II - Z - 32: areia média traço 1:6), aditivada
com líquido impermeabilizante e plastificante para argamassa.
07 - Tela de aço eletrossoldada, zincada, fio de ∅1.24mm, malha de 25mm x 25mm
08 - Revestimento impermeabilizante - Pintura polimérica.
09 - Após a cura da argamassa (mínimo 21 dias), assentar a cerâmica em camada
dupla com a seguinte argamassa: Argamassa colante flexível tipo AC III ou AC III-E.
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Detalhe arquitetônico: Borda das piscinas

Atualmente, na região das bordas das piscinas são aplicadas pedras naturais,
de modo a propocionar um limite visual para as piscinas. Tais pedras são comumente
aplicadas com argamassa colante e assentadas diretamente sobre a argamassa da
piscina, algo similar ao realizado na aplicação do revestimento cerâmico.
Figura 21 - Detalhe borda de piscina

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

01 - Base de concreto.
02 - Chapisco colante industrializado.
03 - Argamassa de regularização para receber a manta.
04 - Manta de impermeabilização (ver projeto específico).
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05 - Chapisco virado em obra + tela plástica de impermeabilização. Chapisco virado
em obra: traço em volume 1:3 (Cimento CP II F-32 / Areia média grossa), aditivado
com adesivo impermeabilizante.
06 - Argamassa de emboço: (Cimento CP II - Z - 32: areia média traço 1:6), aditivada
com líquido impermeabilizante e plastificante para argamassa.
07 - Tela de aço eletrossoldada, zincada, fio de ∅1.24mm, malha de 25mm x 25mm
08 - Revestimento impermeabilizante - Pintura polimérica.
09 - Após a cura da argamassa (mínimo 21 dias), assentar a cerâmica em camada
dupla com a seguinte argamassa: Argamassa colante flexível tipo AC III ou AC III-E.
10 - Fita adesiva tipo crepe utilizada para proteger a pastilha cerâmica durante a
aplicação do selante.
11 - Mastique poliuretano elastomérico.
12 - Ponte de aderência.
13 - Assentamento da pedra: argamassa polimérica flexível ou cimento CP II - Z - 32,
areia média traço 1:3.
14 – Pedra de acabamento de borda / confluência com o piso.
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Figura 22 - Detalhe borda de piscina

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

01 - Base de concreto.
02 - Chapisco colante industrializado.
03 - Argamassa de regularização para receber a manta.
04 - Manta de impermeabilização (ver projeto específico).
05 - Chapisco virado em obra + tela plástica de impermeabilização. Chapisco virado
em obra: traço em volume 1:3 (Cimento CP II F-32 / Areia média grossa), aditivado
com adesivo impermeabilizante.
06 - Argamassa de emboço: (Cimento CP II - Z - 32: areia média traço 1:6), aditivada
com líquido impermeabilizante e plastificante para argamassa.
07 - Tela de aço eletrossoldada, zincada, fio de ∅1.24mm, malha de 25mm x 25mm.
08 - Revestimento impermeabilizante - Pintura polimérica.
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09 - Após a cura da argamassa (mínimo 21 dias), assentar a cerâmica em camada
dupla com a seguinte argamassa: Argamassa colante flexível tipo AC III ou AC III-E.
10 - Fita adesiva tipo crepe utilizada para proteger a pastilha cerâmica durante a
aplicação do selante.
11 - Mastique poliuretano elastomérico.
12 - Ponte de aderência.
13 - Assentamento da pedra: Argamassa polimérica flexível ou cimento CP II - Z - 32,
areia média traço 1:3.
14 - Pedra assentada com argamassa colante em camada dupla e direção cruzado
na condição úmido sobre úmido.

Detalhe arquitetônico: Deck molhado

O deck molhado – ou “prainha”, como é conhecido – é um local com uma lâmina
d’água de aproximadamente 15cm.
Figura 23 - Fotografia deck molhado

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Figura 24 - Detalhe deck molhado

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

01 - Base de concreto.
02 - Chapisco colante industrializado.
03 - Argamassa de regularização para receber a manta.
04 - Manta de impermeabilização (ver projeto específico).
05 - Chapisco virado em obra + tela plástica de impermeabilização. Chapisco virado
em obra: traço em volume 1:3 (Cimento CP II F-32 / Areia média grossa), aditivado
com adesivo impermeabilizante.
06 - Ponte de aderência.
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07 - Argamassa de emboço: (Cimento CP II - Z - 32: areia média traço 1:6), aditivada
com líquido impermeabilizante e plastificante para argamassa.
08 - Tela de aço eletrossoldada, zincada, fio de ∅1.24mm, malha de 25mm x 25mm
09 - Revestimento impermeabilizante - Pintura polimérica.
10 - A Após a cura da argamassa (mínimo 21 dias), assentar a cerâmica em camada
dupla com a seguinte argamassa: Argamassa colante flexível tipo AC III ou AC III-E
11 - Rejuntar com argamassa de rejunte epóxi.
12 - Pastilha cerâmica.

Detalhe arquitetônico: Fixação do guarda-corpo

Figura 25 - Detalhe fixação do guarda-corpo

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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01 - Base de concreto.
02 - Ponte de aderência.
03 - Argamassa de regularização.
04 - Manta de impermeabilização (ver projeto específico).
05 - Ponte de aderência: utilizar solução de resina acrílica.
06 - Contrapiso: Cimento CP II - Z - 32, areia média traço 1:3, aditivada com líquido
impermeabilizante e plastificante para argamassa.
07 - Tela de aço eletrossoldada, zincada, fio de ∅1.24mm, malha de 25mm x 25mm.
08 - Revestimento impermeabilizante.
09 - Após a cura da argamassa (mínimo 21 dias), assentar a cerâmica em camada
dupla com a seguinte argamassa: Argamassa colante flexível tipo AC III ou AC III-E.
10 - Mastique poliuretano elastomérico.
11 - Guarda-Corpo. Ancoragem: lixar o tubo de alumínio e aplicar produto adesivo
estrutural à base de resina epóxi, de alta viscosidade, bicomponente e de pega normal
especialmente formulado para ancoragens em geral.

Detalhe arquitetônico: Dispositivo de Piscina

Atualmente, são especificados inúmeros tipos de dipositivos no interior das
piscinas. Podem variar de acordo com sua finalidade, sendo esta, alimentação e
dispositivos hidráulicos e para iluminação interna.
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Figura 26 - Detalhe dispositivo de iluminação

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

01 - Base de concreto.
02 - Chumbamento com Grout.
03 - Chapisco colante industrializado.
04 - Argamassa de regularização.
05 - Calafetar com asfalto elastomérico.
06 - Manta de impermeabilização (ver projeto específico).
07 - Argamassa de emboço: (Cimento CP II - Z - 32: areia média traço 1:3), aditivada
com líquido impermeabilizante e plastificante para argamassa.
08 - Tela de aço eletrossoldada, zincada, fio de ∅1.24mm, malha de 25mm x 25mm.
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09 - Revestimento impermeabilizante.
10 - Após a cura da argamassa (mínimo 21 dias), assentar a cerâmica em camada
dupla e cruzada com a seguinte argamassa: Argamassa colante flexível tipo AC III ou
AC III-E.
11 - Mastique poliuretano elastomérico.
12 - Dispositivo.
Figura 27 - Detalhe do dispositivo de alimentação

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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01 - Base de concreto.
02 - Chumbamento com Grout.
03 - Chapisco colante industrializado.
04 - Argamassa de regularização.
05 - Calafetar com asfalto elastomérico.
06 - Manta de impermeabilização (ver projeto específico).
07 - Argamassa de emboço: (Cimento CP II - Z - 32: areia média traço 1:3), aditivada
com líquido impermeabilizante e plastificante para argamassa.
08 - Tela de aço eletrossoldada, zincada, fio de ∅1.24mm, malha de 25mm x 25mm.
09 - Revestimento impermeabilizante.
10 - Após a cura da argamassa (mínimo 21 dias), assentar a cerâmica em camada
dupla e cruzada com a seguinte argamassa: Argamassa colante flexível tipo AC III ou
AC III-E.
11 - Mastique poliuretano elastomérico.
12 - Dispositivo.
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4

PISCINAS

RESIDENCIAIS

COLETIVAS

ELEVADAS:

PRÁTICAS

CONSTRUTIVAS

4.1

Fluxograma das atividades
A fim de se estabelecer um critério executivo na produção do revestimento

interno das piscinas, foi devidamente elaborado um fluxograma no qual constam as
atividades presentes neste processo. Vale salientar que cada etapa foi descrita, de
forma mais detalhada, ao longo deste trabalho.
Figura 28 - Atividades do processo de revestimento interno das piscinas

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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4.2

Ensaio de Carga
Após a conclusão dos procedimentos de concretagem e de desenforma das

piscinas elevadas, é recomendada a execução dos ensaios de carga; nestes, é feito
o carregamento das piscinas com água. Tal procedimento visa aplicar, sobre as
piscinas, cargas consideráveis, resultando em movimentações iniciais do concreto, o
que gera microfissuras em sua superfície. Nesta etapa, as orientações do projetista
estrutural devem ser devidamente seguidas, principalmente aquelas voltadas à
resistência e ao módulo de deformação previsto do concreto.
Além disso, vale salientar que a inexistência desta etapa poderá acarretar em
problemas significativos na camada de impermeabilização, uma vez que as
movimentações previstas para o concreto durante o carregamento da estrutura serão
transferidas para o sistema de impermeabilização, o qual não conseguirá absorvê-lo,
resultando, assim, no rompimento da manta asfáltica.

4.3

Lixamento da estrutura
É obrigatório o lixamento total da estrutura, feito com lixadeira angular, após

terem sido realizados o teste de carga e a correta secagem da estrutura. Todo o
resíduo de desmoldante deve ser devidamente removido para, então, serem iniciados
o taliscamento e a regularização da piscina. Eventuais falhas nesta etapa acarretarão
em possíveis desplacamentos da camada de regularização, uma vez que haverá
problemas na ancoragem da argamassa devido à existência de desmoldante ou de
outros materiais que interfiram diretamente nesta ancoragem.

4.4

Regularização das bases
Toda a estrutura interna de concreto da piscina deverá ser regularizada

(esquadrejamento), com argamassa de cimento e areia média grossa, sobre chapisco
adesivo aplicado com desempenadeira de aço.
Ademais, deverão ser executadas as devidas meias-canas nos encontros entre
paredes e paredes com piso, assim como deve-se realizar cavidades nas regiões de
tubos emergentes.
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No caso de ser detectada a segregação do concreto ou mesmo indícios de
corrosão de armaduras, essas falhas deverão ser devidamente corrigidas antes da
execução da camada de regularização das bases. Nesta camada são feitos os
caimentos necessários para orientar o escoamento da água, evitando-se, desta forma,
uma elevada espessura da proteção mecânica.
Tal etapa visa diminuir a camada de argamassa a ser aplicada após o sistema
de impermeabilização, diminuindo, desta forma, a sua espessura.

4.5

Sistema de impermeabilização
Todo o sistema impermeabilizante dessas áreas deverá ser feito tendo como

base as normativas da ABNT aplicáveis para esse sistema; é preciso também que se
tenha uma garantia mínima de Vida Útil de Projeto (VUP) – imposta pela normativa de
desempenho (ABNT NBR 15575 – Desempenho das Edificações) – de, no mínimo,
20 anos.

Sistema de impermeabilização – VUP

De acordo com o trabalho intitulado “Estudo da influência das classes de
mantas asfálticas na performance do produto ao longo do tempo”, cuja autoria é da
química Juliana Grippa e dos engenheiros Anderson M. Oliveira e Vinicius O.
Machado, exposto no 15º Simpósio Brasileiro de Impermeabilização (SBI), a vida útil
de uma manta asfáltica é impactada diretamente pela quantidade de polímeros
presentes no material, e, por conseguinte, também a vida útil do sistema de
impermeabilização (GRIPPA; OLIVEIRA; MACHADO, 2018).
Para a realização deste estudo, os autores analisaram 11 (onze) mantas
asfálticas de diversos fornecedores e de diferentes classes (A, B e C) e concluíram
que quanto mais flexível a manta permanecia sob baixas temperaturas, melhor era
sua classe e vida útil. Consoante o teste realizado , os atributos flexibilidade, pontos
de amolecimento e penetração foram analisados sob variação de temperatura e
envelhecimento acelerado. Ao final do estudo, ficou evidenciado que: as mantas da
classe A apresentam vida útil de 15 anos; as da classe B, 12 anos; e as da classe C,
uma expectativa de 10 anos de vida útil (GRIPPA; OLIVEIRA; MACHADO, 2018).
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Sistema de impermeabilização – Projeto de impermeabilização

A fim de que seja possível dar prosseguimento aos processos executivos dos
revestimentos internos das piscinas, é necessária a elaboração de projetos
específicos de impermeabilização, este deverá seguir as seguintes normas brasileiras:
•

ABNT NBR 9574: 2009 – Execução de impermeabilização; e

•

ABNT NBR 9575: 2010 – Impermeabilização: seleção e projeto.

Sistema de impermeabilização – Procedimento executivo com
manta asfálticas

Para que seja dado início à atividade de impermeabilização, faz-se necessário
que a área esteja devidamente isolada. Então, deve-se aplicar, com rolo de lã de
carneiro, uma demão do produto de imprimação e, depois, aguardar a sua completa
secagem (aproximadamente 4 h); este tempo varia conforme as condições climáticas,
podendo chegar a até 24 horas.
Posteriormente, deve-se desenrolar as bobinas, alinhando-as e rebobinandoas novamente sobre o substrato a ser impermeabilizado; tal procedimento visa
estabelecer uma paginação das bobinas, evitando-se, assim, perdas significativas
durante o processo de impermeabilização.
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Figura 29 - Bobinas de impermeabilização

Fonte: Fotografia do autor.

A manta asfáltica deverá ser aplicada com asfalto oxidado, o qual deve ser
aquecido de forma homogênea em equipamento adequado e devidamente aprovado
pelo Técnico de Segurança do Trabalho. É importante aplicar o asfalto no substrato
imprimado em um consumo de 3 kg/m², sob temperatura de 180º a 200º C, com o uso
de uma meada de fios de juta, em uma distância máxima de 50 cm à frente da bobina.
Assim, o asfalto deve ser aplicado no substrato e também na face inferior da
bobina; em seguida, pressionar a manta do centro em direção às bordas, de forma a
expulsar o ar aprisionado sob a manta.
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Figura 30 - Procedimento do Sistema de impermeabilização

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

As sobreposições das mantas de impermeabilização devem ser de, no mínimo,
10 cm. Após ter sido feito este procedimento, deverá ser executado o selamento das
emendas, por meio da aplicação de banho de asfalto.
Figura 31 - Sobreposição das mantas

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

É preciso atentar para que todos os cantos sejam executados em meia-cana
(aproximadamente 5 cm), e para que as arestas sejam arredondadas. Deve-se aplicar
o asfalto oxidado e colocar a manta na posição vertical, alinhando-a e aderindo-a,
sobrepondo em 10 cm à manta aderida na horizontal.
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Figura 32 - Sobreposição das mantas – detalhe genérico

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

O consultor de impermeabilização, antes de realizar o teste de estanqueidade,
deverá avaliar a aplicação da manta, de modo a analisar falhas de colagem que
possam futuramente comprometer a estanqueidade deste revestimento. Tal avaliação
ocorre de maneira visual através de uma inspeção em campo.
Nesse sentido, caso sejam encontradas falhas de colagem ou de material, a
equipe de impermeabilização deverá solucioná-las antes de proceder ao referido
teste.
A - Detalhe da fixação do guarda-corpo
Deve se ter atenção e executar adequadamente o pontalete de fixação para o
guarda-corpo da escada interno da piscina. Antes de proceder à execução da
impermeabilização, deve ser realizada a ancoragem das esperas; tal ancoragem
poderá ocorrer fisica (esperas fixadas no concreto) ou quimicamente, por meio de
colas especiais.
Na eventualidade de serem encontradas falhas, a equipe de impermeabilização
deverá solucioná-las devidamente antes de realizar o teste de estanqueidade.
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B - Detalhe da execução de ralos da piscina
O projeto deverá abordar os detalhes específicos das instalações desses
dispositivos; deve prever, no mínimo, dois ralos na piscina.
C - Detalhe de execução dos dispositivos internos
Tem-se que os dispositivos da piscina deverão ser de encaixe, os quais serão
conectados internamente aos passantes chumbados na estrutura da piscina, após a
etapa de conclusão do revestimento cerâmico. Vale aqui ressaltar que, atualmente,
os dispositivos são executados com tubos em PVC.
Os dispositivos serão colados internamente ao tubo passante por intermédio
de seu anel rosqueável. Após a colagem, se necessário, o dispositivo poderá ser
retirado e reposto novamente ao tubo por meio do “anel rosqueável” colado no
passante.
Figura 33 - Detalhe de execução dos dispositivos internos

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Sistema de impermeabilização – Teste de Estanqueidade

Assim, após o término da execução da impermeabilização e da posterior
liberação por parte do consultor, deverá ser efetuado o teste de estanqueidade com
água limpa, cuja duração mínima é de 72 horas, a fim de verificar eventuais falhas na
execução da impermeabilização. Tal verificação poderá ocorrer visualmente, a partir
do andar inferior àquele da piscina elevada ou pela aferição do nível de água.
Figura 34 - Ensaio de estanqueidade do sistema de impermeabilização

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Vale salientar que os dutos responsáveis pela alimentação e coleta da água
não estão faceados com a superfície interna da piscina.

4.6

Aplicação da proteção mecânica
A aplicação da proteção mecânica deverá ocorrer após ter sido validada da

etapa anterior; portanto, deverá ter sido comprovada a estanqueidade do sistema de
impermeabilização. Assim, uma vez concluída essa etapa, será realizada a aplicação
do chapisco sobre o sistema de impermeabilização.
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Ponte de aderência sobre impermeabilização (chapisco)
A ponte de aderência, que visa proporcionar uma melhor ancoragem da
proteção mecânica sobre a camada de impermeabilização, é conhecida usualmente
como chapisco; esta argamassa, preparada em obra ou industrializada, possui tal
função. Para que haja a execução do chapisco sobre a manta de impermeabilização
vertical, devem ser seguidas algumas etapas construtivas, as quais se encontram
descritas a seguir:
Figura 35 - Argamassa de chapisco aplicado sobre a impermeabilização

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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a. Esticar, sobre a manta asfáltica, a tela de plástico malha de 10mm x 10mm,
envolvendo toda a parede da piscina; a tela deverá avançar sobre os topos das
paredes, bordas infinitas e escadas.
b. Sobre a tela de plástico, lançar chapisco produzido com cimento e areia
grossa lavada e peneirada, no traço em volume de 1:3, aditivado com adesivo PVA,
diluído em água conforme recomendações fornecidas pelo fabricante.
c.

O chapisco deve ser aplicado manualmente, com o uso de colher de

pedreiro, cobrindo toda a superfície da impermeabilização das paredes; deve-se
manter cura úmida por 3 dias consecutivos.
Execução da camada de regularização do piso da piscina e contrapiso
É precisamente nesta etapa que é especificada a execução da proteção
mecânica por toda região já impermeabilizada; também são especificados os traços e
os materiais que devem ser empregados na execução dessa proteção.
A depender da geometria da piscina, a proteção mecânica pode ser iniciada
pelo contrapiso ou pelas paredes. As etapas construtivas são listadas a seguir:
a. Antes de realizar a aplicação da camada de argamassa armada de
regularização, a superfície chapiscada deverá ser adequadamente lavada e limpa,
além de ser mantida sob o aspecto saturado-superfície seca.
b. Executar a regularização do piso com argamassa de cimento Portland CPIIZ ou CP-IV e areia média lavada, no traço 1:3, sem cal (a argamassa deverá possuir
espessura máxima de 6,00cm). Aqui, deverá ser executada cura úmida da argamassa
por pelo menos 7 dias consecutivos, borrifando água em forma de leque a cada 3
horas, principalmente nas primeiras 24 horas.
c. A mencionada argamassa deverá ser reforçada com tela metálica
eletrossoldada e galvanizada, em malha de 25x25 mm e fio Ø1,24 mm. A tela metálica
soldada e galvanizada tem largura de 50cm e é vendida em rolos.
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Figura 36 - Posicionamento das telas metálicas

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

I.

Execução da camada de regularização do piso da piscina e contrapiso

– Taliscamento
a. O nível ou cota superior da camada de regularização, com os devidos
caimentos necessários, deve ser obtido por meio do auxílio de taliscas (tacos
retangulares de cerâmica, com aproximadamente 1cm de espessura; o material
deverá ser removido durante a execução do procedimento) assentadas com a própria
argamassa de regularização. Tal camada deverá apresentar espessura máxima de
6,00cm; os enchimentos deverão ocorrer na camada de regularização.
b. Essas taliscas devem ser assentadas com base em uma referência de nível
(linha horizontal traçada nas paredes e de, aproximadamente, 1m de altura), de modo
que suas cotas de arrasamento fiquem condicionadas tanto à espessura máxima
admitida para a camada de regularização quanto ao caimento e à cota final
especificada para o piso acabado.
c. Inicialmente, devem ser assentadas taliscas em todos os cantos da piscina
e no deck, e em quaisquer locais de interesse particular (por exemplo, nos locais em
que deva ocorrer variação no caimento do piso). A partir das taliscas externas, e com
o auxílio de uma linha bem esticada, devem ser assentadas taliscas intermediárias,
cujo distanciamento máximo deve ser de 2,00m a 2,50m (respeitando-se a distâncias
das juntas de movimentação), tal como ilustra a figura a seguir.
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Figura 37 - Colocação das taliscas para a execução da camada de regularização

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 38 - Espaçamento em planta das taliscas de nivelamento

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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d. Após estarem assentadas as taliscas, deve-se lançar a argamassa de
regularização, de modo a constituírem as guias ou mestras. A argamassa deve ser
bem compactada contra a base e deve ser lançada em excesso, sendo, em seguida,
ou seja, após o posicionamento da tela metálica eletrossoldada, tal como especificado
anteriormente, sarrafeada com uma régua, a qual deve ser deslocada sobre duas
taliscas consecutivas, em movimentos de vai e vem.
e. Executadas as mestras, deverá ser lançada entre elas a argamassa de
regularização, sempre em excesso e procurando obter o seu máximo adensamento.
O posicionamento da tela metálica eletrossoldada deve ser a uma profundidade de
cerca de 1/2 da superfície, e, no mínimo, a 20mm desta.
O nivelamento final da camada de regularização será obtido com o
deslocamento da régua sobre duas mestras consecutivas, sempre de maneira a
respeitar as juntas de movimentação, que poderão ser frisadas.
A figura a seguir ilustra a regularização:
Figura 39 - Nivelamento da camada de regularização com o auxílio de mestras

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Figura 40 - Posição em planta das mestras e o preenchimento entre elas com argamassa
de regularização

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

II.

Execução da camada de regularização do piso da piscina e contrapiso

– Utilização da tela eletrossoldada na argamassa
a. É importante salientar que antes do posicionamento e da colocação da tela
metálica, esta deverá ser aplainada e cortada em dimensões que facilitem sua
aplicação. Esse aplainamento pode ser obtido ao se prensar a tela (por um período
mínimo de 24h) entre duas chapas de madeira compensada e sob pesos.
b. Sobre a camada de chapisco deve ser aplicada uma camada de argamassa
de regularização, elaborada com cimento Portland CPII-Z ou CP-IV e areia média
lavada e peneirada, no traço em volume 1:3, aditivada de emulsão adesiva de base
acrílica, diluída em água conforme indicação do fabricante. É preciso ressaltar que,
em hipótese alguma, deverá ser empregada cal na mistura dessa argamassa, sob o
risco de ocorrerem eflorescências.
Vale apontar aqui que a utilização destes tipos de cimento visa promover uma
maior impermeabilização da argamassa. Tais cimentos possuem porcentagens
consideráveis de material pozolânico, responsável pela reação com o hidróxido de
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cálcio presente na pasta hidratada de cimento Portland; este componente é um dos
grandes responsáveis pela calcificação da argamassa, resultando em manchas
esbranquiçadas no revestimento cerâmico.
c. A tela metálica eletrossoldada deverá ser posicionada no ponto médio da
camada de regularização. Esse posicionamento deverá ser realizado durante o
lançamento da argamassa, o que faz com que a tela penetre na argamassa ainda no
estado fresco. No intuito de avaliar o tempo de plasticidade dessa argamassa e
concluir tal etapa, deverá ser realizado um painel- teste com as condições climáticas
encontradas na obra.
d. A fim de evitar possíveis fissuras, o posicionamento de telas deverá ocorrer
sem sobreposição. Vale destacar que tal sobreposição poderá prover pontos mais
rígidos, resultando em quadros de fissuração onde tal sobreposição não ocorre, como
ilustrado na figura a seguir:
Figura 41 - Sugestão do posicionamento intercalado da tela metálica

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Enquanto a primeira camada de emboço ainda estiver no estado plástico, deve
ser mergulhada uma tela metálica galvanizada eletrossoldada, conforme demonstra a
figura a seguir.
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Figura 42 - Fixação da tela de reforço sobre a primeira chapada de argamassa

.
Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Posteriormente, após o posicionamento da tela metálica, proceder à aplicação
da segunda camada de emboço de acabamento, úmido sobre úmido, conforme
apresentado na figura a seguir.
Figura 43 - Tela encoberta pela segunda chapada de massa

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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III.

Junta de movimentação e dessolidarização
As juntas de movimentação do piso e das paredes da piscina deverão atender

aos quesitos e às especificações de seus respectivos projetos. Ainda assim, algumas
ações se mostram fundamentais nesse processo:
a. Ao longo do revestimento de argamassa das paredes e do piso da piscina
deverão ser executadas juntas de movimentação, com distância de 4,00m a 6,00m (a
ser definida no projeto de produção de revestimento de piscina), com profundidade de
até 2/3 da espessura da camada de argamassa de proteção, de modo a ser possível
a livre movimentação entre os planos formados; a junta deverá ter 20mm de
espessura, tal como se verifica na figura 31.
b. Realizar a adequada limpeza da região da junta de movimentação, com a
remoção do isopor ou do cordão de poliestireno utilizado no tamponamento inicial da
junta, seguida de uma limpeza manual, com auxílio de vassoura, visando à remoção
de impurezas, tais como pó, poeira, resíduos de argamassa; além disso, a área deve
estar isenta de umidade. A figura a seguir mostra a limpeza a ser feita na área
Figura 44 - Limpeza da região da junta de movimentação

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

c. Na região da junta de dessolidarização entre a pedra de borda da piscina e
as placas cerâmicas, realizar a devida proteção destes materiais com fita adesiva,
delimitando-se essas juntas. A fita adesiva deve estar afastada 1 mm da borda, no
intuito de permitir a sua remoção após realizada a aplicação do selante, sem que tal
retirada danifique a estanqueidade da junta.
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d. Aplicar manualmente o selante elastomérico, conforme as especificações
fornecidas pelo fabricante, preenchendo toda a cavidade das juntas de movimentação
e de dessolidarização da piscina.
e. Após realizada a aplicação do selante na junta, deve-se proceder ao
acabamento na junta de movimentação em formato côncavo, com o auxílio de uma
espátula ou mesmo de uma colher de sopa, ambos com detergente nas pontas, a fim
de facilitar o deslizamento no acabamento.
f. Imediatamente após a aplicação do selante, as fitas adesivas devem ser
removidas manualmente, com cuidado.
Figura 45 - Detalhe da junta de movimentação

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

01 - Base de concreto.
02 - Ponte de aderência.
03 - Argamassa de regularização para receber a manta (máximo 2,5cm).
04 - Manta de impermeabilização (ver projeto específico).
05 - Argamassa de emboço: (Cimento CP II - Z - 32: areia média traço 1:6), aditivada
com líquido impermeabilizante e plastificante para argamassa.
07 - Tela de aço eletrossoldada, zincada, fio de ∅1.24mm, malha de 25mm x 25mm.
08 - Revestimento impermeabilizante - Pintura polimérica.
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09 - Após a cura da argamassa (mínimo 21 dias), assentar a cerâmica em camada
dupla com a seguinte argamassa: Argamassa colante flexível tipo AC III ou AC III-E.
10 - Fita adesiva utilizada para proteger a pastilha cerâmica durante a aplicação do selante.

IV.

Execução da camada de regularização do piso da piscina e contrapiso –

Camada final
a. Proceder à cura úmida da camada de proteção mecânica por,
aproximadamente, 7 dias consecutivos, proporcionando, desta forma, uma lâmina
d’água sobre a superfície após o início de pega do cimento. Tal procedimento visa
diminuir a perda de água, a qual é necessária para a hidratação do cimento; essa
perda para o meio externo resulta em fissuras de retração desta argamassa.
Figura 46 - Execução da camada final de regularização do piso da piscina e contrapiso

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

V.

Ensaio de percussão sobre toda a proteção mecânica
Com o auxílio de um martelo de ponta de plástico, toda a região emboçada

deve ser avaliada, objetivando a verificação de “som cavo”. O procedimento consiste
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em desferir golpes com tal ferramenta por toda a região; caso ocorra a emissão de
som cavo, o revestimento deverá ser removido.
Vale salientar que áreas inferiores à 0,25m² não devem ser recuperadas, pois
tal medida é considerada um desvio padrão na execução deste tipo de procedimento.
É importante, durante a auscultação dos sons produzidos pelos impactos do
martelo dotado de ponta de plástico, não confundir o “som cavo” proveniente do
sistema de impermeabilização.
Figura 47 - Procedimento de percussão

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

VI.

Aplicação da pintura impermeabilizante por cristalização.
Este tipo de sistema de impermeabilização é conhecido pela sua eficiência e

resistência em situações mais críticas, em que a presença de água é constante e sob
pressão, como é o caso de estruturas de reservatórios, túneis, estruturas de
contenção, galerias, tanques e reservatórios de tratamento de efluentes e similares.
No sentido de minimizar a ocorrência de eflorescência e diminuir a percolação
de água, deverão ser aplicadas sobre a camada de proteção mecânica, curada por,
no mínimo, 21 dias, duas demãos cruzadas de pintura impermeabilizante por
cristalização, atendendo sempre às recomendações dos respectivos fabricantes. A
impermeabilização por cristalização é um sistema de proteção para elementos
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cimentícios que atua formando cristais minerais preenchendo completamente os
poros, aberturas, fissuras, impedindo a passagem da água.
Figura 48 - Execução da pintura impermeabilizante.

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

VII.

Execução da camada de regularização do piso da piscina e contrapiso –

Assentamento e rejuntamento das pastilhas cerâmicas
Requisitos normativos
Esta etapa deverá ser realizada com a aplicação de peças cerâmicas no
revestimento sob o sistema de revestimento executado nas paredes internas da
piscina; para tanto, os materiais utilizados deverão seguir estritamente as
recomendações estabelecidas pelas normas técnicas concernentes.
a. A argamassa colante do tipo ACIII deverá atender aos requisitos e critérios
da normativa ABNT NBR 14081: 2015, quais sejam:
Tempo em aberto: ≥ 20 min.;
Resistência de aderência à tração aos 28 dias em:
cura normal: ≥ 1,0 MPa;
cura submersa: ≥ 1,0 MPa;
cura em estufa: ≥ 1,0 MPa;
Deslizamento: ≤ 0,7 mm.
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A argamassa de rejunte deverá ser do tipo AR II, de modo a atender aos
seguintes requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 14992: 2003:
Retenção de água: ≤ 65 mm aos 10 min.;
Variação dimensional: ± 2,0 mm/m aos 7 dias;
Resistência à compressão: ≥ 10,0 MPa aos 14 dias;
Resistência à tração na flexão: ≥ 3,0 MPa aos 7 dias;
Absorção de água por capilaridade por 300 min.: ≤ 0,30g/cm 2 aos 28 dias;
Permeabilidade por 240 min: ≤ 1,0 cm3.
b. O tempo de maturação (expresso em minutos) da argamassa colante e da
argamassa de rejunte deve ser rigorosamente atendido, conforme determinam as
especificações constantes nas embalagens dos produtos. Esse tempo corresponde
ao intervalo entre o fim da preparação da argamassa fresca (mistura) e o início de sua
aplicação.
c. Segundo a ABNT NBR13755: 2017, quando da aplicação da argamassa
colante, o emboço deve estar curado por um período mínimo de 14 dias. Nesse
sentido, vale ressaltar que a argamassa de emboço deve estar sarrafeada e
desempenada.
Tempo em aberto da argamassa colante
O tempo em aberto diz respeito ao intervalo de tempo entre o início da aplicação
da argamassa colante sobre o substrato e o assentamento da última placa cerâmica
sobre a área estendida. Assim, o tempo em aberto constante na embalagem do
produto representa o tempo obtido em laboratório (isto é, sob condições ideais de
temperatura, umidade e pressão); no entanto, em condições de obra, ou seja, com a
incidência de sol, vento e baixa umidade relativa do ar, deve-se considerar uma
redução do tempo especificado pelo fabricante.
Desta forma, com o objetivo de evitar a formação de película superficial (início
de polimerização) sobre os cordões, a extensão da faixa de espalhamento da
argamassa colante deve ser determinada especificamente para cada caso, a
depender das condições locais da obra (temperatura, insolação, ventilação e
umidade).
Para o controle do tempo em aberto, deve-se verificar – aproximadamente a
cada cinco minutos – se os cordões de argamassa ainda estão frescos. Para tal, deve-
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se encostar levemente um dedo na argamassa; se ficar com resíduo de argamassa,
esta encontra-se adequada para o assentamento das placas cerâmicas; caso
contrário, a argamassa deve ser removida e descartada. Então, deve ser aplicada uma
nova argamassa, no entanto, essa argamassa não poderá ser reaproveitada.
Cuidados com as placas cerâmicas
Consoante a ABNT NBR 13755: 2017 – Revestimento de paredes externas e
fachadas e placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimentos,
no tocante ao que dispõe sobre assentamento de placas cerâmicas, há as seguintes
recomendações:
Placas cerâmicas com reentrâncias no tardoz de 1 mm ou mais)
devem ter os sulcos preenchidos por argamassa colante com auxílio
do lado liso da desempenadeira. Este preenchimento deve ser feito no
momento da aplicação das placas, proporcionando o contato úmido
sobre úmido com a argamassa aplicada no emboço. O preenchimento
prévio dos sulcos que resulte em secagem da argamassa e contato
posterior úmido/seco não pode ser executado. (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017, p. 25)

Por meio das informações contidas na supramencionada normativa,
compreende-se que as placas cerâmicas devem estar devidamente secas, bem como
seu tardoz isento de pó, engobes pulverulentos ou partículas que impeçam a sua
adequada aderência à argamassa colante. A referida normativa dispõe que:
b) devem estar secas por ocasião do seu assentamento;
c) a EPU (Expansão por umidade), como especificado na ABNT NBR
13818:1997, Anexo J, deve ser indicada em projeto e estar limitada ao
valor máximo de 0,6 mm/m;
NOTA: em casos específicos, a EPU de 0,6mm/m pode ser excessiva;
então, recomenda-se o uso de placas com valores inferiores.
d) devem estar armazenadas na obra por lote, tonalidade, acabamento
etc., de acordo com o especificado nas embalagens;
e) não podem apresentar engobe de muratura pulverulento em
quantidade superior a 30% (a avaliação da quantidade deve ser feita
visualmente) da área do tardoz da placa. (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017, p. 8, grifo nosso)

É importante mencionar que placas com mais de 5% da área do tardoz
impregnada por engobe pulverulento não deverão ser aceitas, tampouco utilizadas
para revestir. A inspeção deverá ser executada por amostragem (caso sejam
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observadas placas que excedam esse limite supramencionado, é preciso aumentar a
quantidade de caixas amostradas) durante o recebimento do revestimento cerâmico.
Preparo da argamassa colante e de rejunte
a. A mistura da argamassa colante e a da argamassa de rejunte devem ser
executadas com haste de hélice helicoidal acoplada a misturador eletromecânico. O
escopo da utilização desses equipamentos é justamente obter uma mistura
homogênea, de forma fácil, rápida e ergonomicamente correta, sem a formação de
grumos. A figura a seguir ilustra o misturador e a haste, equipamentos apropriados
para o preparo das referidas argamassas. O tempo de mistura deve ser informado
pelo fabricante.
Figura 49 - Misturador e haste no preparo da argamassa colante e da argamassa de rejunte

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Assentamento das placas cerâmicas
Após a conclusão do processo de mistura da argamassa colante, deve-se
proceder à colagem das placas cerâmicas. Esta deverá ocorrer com aplicação em
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camada simples caso as reentrâncias não superem 1mm; tal procedimento deverá ser
realizado com desempenadeira metálica com dentes de 8mm x 8mm x 8mm.
A fim de facilitar a compreensão desse procedimento, este foi descrito a seguir:
a. Estender a argamassa colante com o lado liso da desempenadeira metálica,
apertando-a de encontro à base (seca e limpa), de maneira a formar uma camada
uniforme de cerca de 5 a 6 mm de espessura.
b. Aplicar o lado denteado, formando cordões que facilitem o nivelamento e a
fixação das placas cerâmicas. O excesso de pasta, removido com a desempenadeira
de aço denteada, deve retornar ao recipiente em que se encontra o restante da
argamassa colante já preparada. É importante que o tempo de mistura seja
respeitado, conforme descrito pelo fabricante nas instruções contidas na embalagem
do produto.
c. Aplicar cada placa cerâmica sobre os cordões de argamassa colante, de
modo ligeiramente fora de posição e, em seguida, pressioná-la, arrastando-a
perpendicularmente aos cordões, até que atinja a sua posição final.
d. Atingida essa posição final, deve-se aplicar vibrações manuais, transmitidas
pelas pontas dos dedos, de forma a procurar obter a maior acomodação possível, que
pode ser constatada quando a argamassa colante fluir pelas bordas da placa
cerâmica. Uma observação importante a ser feita aqui é que, na aplicação das placas
cerâmicas, os cordões de argamassa colante devem ser totalmente desfeitos, criando
uma camada uniforme, configurando-se, portanto, na impregnação total do tardoz por
meio da argamassa colante. O assentamento, após o início do endurecimento dos
cordões da argamassa colante, poderá falsear a aderência das placas cerâmicas, o
que potencializará eventuais destacamentos involuntários ao longo da vida útil do
revestimento.
e. Durante o processo de aplicação, deve-se retirar aleatoriamente algumas
placas, no intuito de verificar se os cordões encontram-se devidamente esmagados e
o tardoz da placa impregnado de argamassa, conforme mostra a figura a seguir.
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Figura 50 - Controle durante a execução de assentamento do revestimento cerâmico
aplicado

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

f. O rejuntamento das placas cerâmicas deverá ocorrer após devida verificação
prévia, por meio de percussão com instrumento não contundente (martelo de borda
plástica em ABS); havendo a existência de placas cerâmicas com ocorrência de “som
cavo”, estas devem ser removidas e imediatamente reassentadas.
g. De acordo com a ABNT NBR 13755: 2017, o rejuntamento deve ser iniciado,
no mínimo, três dias após o assentamento das placas cerâmicas.
h. As juntas entre as placas cerâmicas devem estar isentas de sujidades,
resíduos e poeiras que possam impedir a perfeita penetração e aderência do
rejuntamento. Deve, inclusive, logo após o assentamento das pastilhas cerâmicas, ser
removida a argamassa colante ainda presente entre as pastilhas.
i. As juntas entre as placas cerâmicas devem ser umedecidas com a utilização
de broxa, de modo a remover totalmente o pó e, assim, garantir uma boa hidratação
e posterior aderência do rejunte. Com as juntas ainda úmidas, aplicar em excesso a
argamassa de rejuntamento, com auxílio de desempenadeira emborrachada
específica para esta finalidade, de maneira a preencher completamente as juntas, em
movimentos diagonais e contínuos.
j. O excedente da argamassa de rejuntamento deve ser removido com espuma
levemente umedecida em água, assim que o seu endurecimento se iniciar.
k. Após o tempo de cura dos materiais, a piscina deverá ser abastecida com
água.

83

Assentamento das pedras de borda
a. O assentamento das pedras de borda deve ocorrer com o emprego de
argamassa colante ACIII, diretamente sobre a base já regularizada.
b. O rejuntamento entre as pedras pingadeiras deverá ser executado com
argamassa de rejuntamento do tipo ARII.
c. A limpeza do excesso dessa argamassa nas pedras deverá ser executada
com produtos específicos, de modo que não prejudiquem a superfície dessas pedras.

4.7

Ficha de Verificação de Serviços – Piscina
Com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos serviços por parte da equipe

de obra e mencionados no presente capítulo, foi proposta a criação de uma FVS (ficha
de verificação dos serviços) específica para a execução do sistema de revestimento
interno de uma piscina em concreto armado e revestida com placas cerâmicas. Tal
FVS possui as etapas primordiais para a avaliação do sistema construtivo em prol da
qualidade técnica.
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Quadro 1 - Execução do revestimento de piscinas
BASE/
SUBSTRATO

CONCRETO

ETAPA
CONSTRUTIVA

TESTE DE
CARGA

PROCEDIMENTO

Após a desenforma,
deve-se realizar o teste
de carga com água
durante
72h
intermitentes,
para
verificar
possíveis
fissuras e trabalho da
estrutura.
O
que
facilitará no tratamento
antes do início da
regularização
e
impermeabilização.

EXEMPLO

DATA DA
CONCLUSÃO

___/___/___
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Todo o resíduo de
desmoldante deve ser
removido para, então,
ser
iniciado
o
taliscamento
e
a
regularização
da
piscina.

CONCRETO

REPAROS

___/___/___
Na
hipótese
da
existência
de
segregação do concreto
com ou sem corrosão de
armaduras, estas falhas
deverão ser sanadas
antes da execução da
regularização
das
bases.
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ARGAMASSA
DE REGULARIZÃO

Toda a estrutura de
concreto interna da
piscina
deverá
ser
regularizada
(esquadrejamento), com
argamassa de cimento
CPII-Z 32 e areia média
grossa, sobre chapisco
industrializado aplicado
com desempenadeira
de aço.

___/___/___
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CAMADA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO (1)

Deve aplicar uma demão
do produto de imprimação
com rolo de lã de carneiro,
aguardar a sua completa
secagem
(aproximadamente
4h)
que, dependendo das
condições climáticas, pode
chegar até a 24 horas.

___/___/___

CAMADA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO (1)

Desenrolar as bobinas,
alinhando-as e rebobinando-as novamente sobre o substrato a ser impermeabilizado.

___/___/___

88

CAMADA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO (1)

CAMADA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO (1)

Aplicar o asfalto, com
consumo de 3 kg/m²,
temperatura 180º a 200º C,
com o uso de uma meada
de fios de juta, no substrato
imprimado
em
uma
distância máxima de 50 cm
à frente da bobina. O
asfalto deve ser aplicado
no substrato e na face
inferior da bobina.

As sobreposições devem
ser de, no mínimo, 10
cm,
executando
o
selamento das emendas
através da aplicação de
banho de asfalto.

___/___/___

___/___/_
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Todos os cantos devem
ser executados em meia
cana (aproximadamente
5 cm) e as arestas
arredondadas.
Aplicar o asfalto oxidado
e colocar a manta na
posição
vertical,
alinhando-a e aderindoa, sobrepondo em 10 cm
à manta aderida na
horizontal.

Após o término da
execução
da
impermeabilização
e
liberação,
deve
ser
CAMADA DE
TESTE DE
efetuado o teste de
IMPERMEABILIZAÇÃO
ESTANQUEIDADE estanqueidade com água
(1)
limpa, com duração
mínima de 72 horas para
verificação de eventuais
falhas na execução.

___/___/___
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PROTEÇÃO
MECÂNICA

PROTEÇÃO
MECÂNICA

CHAPISCO

CHAPISCO

Esticar sobre a manta
asfáltica a tela de
plástico malha 10mm x
10mm, envolvendo toda
a parede da piscina. A
tela também deverá
avançar sobre topos das
paredes, bordas infinitas
e escadas.

___/___/___

Sobre a tela de plástico
lançar chapisco virado
em obra, produzido com
CPIIF 32 e areia grossa
lavada e peneirada, no
traço em volume 1:3.

___/___/___
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PROTEÇÃO
MECÂNICA

PROTEÇÃO
MECÂNICA

ARGAMASSA
DE EMBOÇO

ARGAMASSA
DE EMBOÇO

Executar
a
regularização do piso
com argamassa de
cimento Portland CPIIZ-32 ou CP-IV-32 e
areia média lavada, no
traço 1:3, sem cal.
Deverá ser executada
cura
úmida
da
argamassa por pelo
menos
7
dias
consecutivos, borrifando
água em forma de leque
a
cada
3
horas,
principalmente
nas
primeiras 24 horas.

___/___/___

A argamassa deverá ser
reforçada
com
tela
metálica eletrossoldada
e galvanizada, malha
25x25mm
e
fio
Ø1,24mm.
___/___/___

PROTEÇÃO
MECÂNICA

ARGAMASSA
DE EMBOÇO

A
tela
metálica
eletrossoldada deverá
ser posicionada a cerca
de metade da espessura
com relação à face
superior da camada de
regularização.
O
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posicionamento deverá
ser executado durante o
lançamento
da
argamassa,
fazendo
com que esta penetre
antes
de
seu
endurecimento.

PROTEÇÃO
MECÂNICA

ARGAMASSA
DE EMBOÇO

A tela metálica deverá
ser posicionada sem
sobreposição,
e
intercalada longitudinal
e transversalmente, de
modo a evitar e induzir –
o máximo possível – um
plano de fissuração da
argamassa.

___/___/___
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PROTEÇÃO
MECÂNICA

CAMADA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
(2)

ENSAIO DE
PERCUSSÃO

Toda
a
proteção
mecânica deverá ser
avaliada com o martelo
dotado de cabeça de
plástico.

___/___/___

MEMBRANA
POLIMÉRICA

Após a cura da camada
de proteção mecânica,
deverá ser aplicada
sobre esta mesma uma
pintura
impermeabilizante
do
tipo polimérica.

___/___/___
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EXECUÇÃO DO
REVESTIMENTO
CERÂMICO

ARGAMASSA
COLANTE REQUISITOS

Utilizar
argamassa
colante do tipo ACIII,
atendendo
aos
seguintes
requisitos
estabelecidos
pela
ABNT NBR 14081:
2012:
• Tempo em aberto: ≥
20 min.;
• Resistência
de
aderência à tração
aos 28 dias em:
cura normal: ≥ 1,0
MPa;
cura submersa: ≥ 1,0
MPa;
cura em estufa: ≥ 1,0
MPa;
• Deslizamento: ≤ 0,7
mm.

___/___/___
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EXECUÇÃO DO
REVESTIMENTO
CERÂMICO

ARGAMASSA
DE REJUNTE REQUISITOS

Utilizar argamassa de
rejunte tipo AR II,
atendendo
aos
seguintes
requisitos
estabelecidos
pela
ABNT NBR 14992:2003:
• Retenção de água: ≤
65 mm aos 10 min.;
• Variação
dimensional: ± 2,0
mm/m aos 7 dias;
• Resistência
à
compressão: ≥ 10,0
MPa aos 14 dias;
• Resistência à tração
na flexão: ≥ 3,0 MPa
aos 7 dias;
• Absorção de água
por capilaridade por
300 min.: ≤ 0,30
g/cm2 aos 28 dias;
• Permeabilidade por
240 min: ≤ 1,0 cm3.

___/___/___
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EXECUÇÃO DO
REVESTIMENTO
CERÂMICO

EXECUÇÃO DO
REVESTIMENTO
CERÂMICO

APLICAÇÃO DO
REVESTIMENTO

APLICAÇÃO DO
REVESTIMENTO

A placa cerâmica deve
estar seca e seu tardoz
isenta de pó, engobes
pulverulentos
ou
partículas que impeçam
a sua boa aderência à
argamassa colante.

A remoção do engobe
pulverulento em obra
pelo
método
de
escovação e lavagem
não
produz
bons
resultados, pois espalha
o pó por toda a
superfície do tardoz da
placa
cerâmica,
podendo
até
potencializar a perda de
aderência
nesta
interface.

___/___/___

___/___/___
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EXECUÇÃO DO
REVESTIMENTO
CERÂMICO

APLICAÇÃO DO
REVESTIMENTO

Segundo
dispõe
a
normativa da ABNT
(NBR13755), quando da
aplicação da argamassa
colante, o emboço deve
estar curado por um
período mínimo de 14
dias.

___/___/___
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EXECUÇÃO DO
REVESTIMENTO
CERÂMICO

APLICAÇÃO DO
REVESTIMENTO

O tempo em aberto é o
intervalo de tempo entre
o início da aplicação da
argamassa
colante
sobre o substrato e o
assentamento da última
placa cerâmica sobre a
área estendida. O tempo
em aberto constante na
embalagem do produto
representa o tempo
obtido em laboratório
(sob condições ideais de
temperatura, umidade e
pressão).

___/___/___
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EXECUÇÃO DO
REVESTIMENTO
CERÂMICO

JUNTA DE
MOVIMENTAÇÃO

O preenchimento das
juntas de movimentação
do
revestimento
cerâmico deverá ser
executado
com
o
emprego de mastique
elastomérico à base de
Poliuretano (P.U.).

Fonte: Elaborado pelo autor.

___/___/___
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5

ESTUDOS DE CASOS

Neste capítulo serão mencionados dois estudos de caso cujos quadros
patológicos se desenvolveram após a realização equivocada de procedimentos já
listados anteriormente, ou até mesmo em razão da não atenção a estes detalhes
construtivos especificados durante a etapa de projeto.

5.1

Estudo de caso I
Neste primeiro estudo de caso ocorreu a perda de aderência parcial do

revestimento interno da piscina. O empreendimento em questão possuía 5 (cinco)
anos à época da elaboração do relatório técnico; sua área de lazer está localizada no
andar térreo, dispondo de duas piscinas para adultos – uma coberta e outra
descoberta – e uma piscina infantil. Os quadros patológicos apresentados se
manifestaram na piscina adulto (descoberta).
Figura 51 - Descolamento parcial do revestimento interno (outro ângulo)

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Por meio das inspeções em campo foi possível constatar que houve perda de
aderência e deslocamento de parte do sistema de revestimento da piscina e do
sistema de impermeabilização da laje de fundo; além disso, foram também
encontradas outras manifestações patológicas já anteriormente listadas no presente
trabalho.
No trecho ao longo do deck, houve ruptura e perda de aderência do sistema de
revestimento (pastilhas e argamassa de proteção mecânica) que recobrem a parede
da piscina, conforme ilustra a imagem a seguir.
Figura 52 - Trecho em que ocorreu o descolamento do sistema de revestimento

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Próximo à base, houve perda de aderência da manta asfáltica ao substrato,
fator que contribuiu para o deslocamento de todo o sistema de revestimento da parede
da piscina.
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Figura 53 - Vista do trecho com o descolamento do sistema impermeabilizante

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 54 - Detalhe do descolamento do sistema impermeabilizante

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

No tocante a uma parte da argamassa de proteção mecânica do sistema
impermeabilizante que se encontrava rompida, foi feita a análise do material removido,
a qual constatou a inexistência de telas metálicas empregadas na estruturação da
proteção mecânica; a camada de argamassa apresentava espessura considerável.
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Figura 55 - Espessura da proteção mecânica (com 70 mm) e inexistência da tela
estruturante

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 56 - Detalhe da espessura da argamassa com 68 mm e da inexistência de tela de
reforço na argamassa de proteção mecânica

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Figura 57 - Detalhe de trecho remanescente do revestimento junto à base da parede da
piscina

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 58 - Espessura total do sistema de revestimento (80 mm)

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

105

Ficou constatado na inspeção que a manta asfáltica de impermeabilização foi
aplicada diretamente sobre a estrutura de concreto, sem que tivesse sido feita a prévia
regularização ou esquadrejamento, procedimentos recomendados antes da aplicação
da manta.
Figura 59 - Detalhe da irregularidade do sistema impermeabilizante sobre a parede da
piscina, com evidência da aplicação da manta diretamente sobre a estrutura de concreto

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 60 - Detalhe da irregularidade do sistema impermeabilizante (outro ângulo)

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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A seguir, é possível verificar uma irregularidade da manta ao longo do topo da
parede, o que caracteriza a inexistência de uma regularização prévia da estrutura de
concreto armado antes de proceder à aplicação da impermeabilização
Figura 61 - Irregularidade da manta ao longo do topo da parede

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Foram

encontradas

também

falhas

na

estanqueidade

do

sistema

impermeabilizante na região do bocal de alimentação de água da piscina.
Figura 62 - Falhas nas vedações da manta com o ralo e na sobreposição das mantas

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Figura 63 - Detalhe da vedação da manta no tubo emergente (seta vermelha) e também a
perda de aderência da sobreposição entre as mantas (setas azuis)

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 64 - Comprimento insuficiente da tubulação para uma boa ancoragem da manta
asfáltica no seu entorno, assim como cavidade

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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As lixiviações localizadas ao longo das juntas de assentamento das piscinas
denotam que houve a ocorrência de fissuras na proteção mecânica. A não
conformidade é decorrente da infiltração de água para o interior das fissuras; ocorre,
então, o carreamento da cal livre da pasta de cimento hidratada para o meio externo,
resultando em carbonato de cálcio (manchas brancas).
Figura 65 - Fissuras com lixiviação da cal livre sobre as pastilhas

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 66 - Detalhe das fissuras com lixiviação da cal livre

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Além disso, foi verificada também a existência de juntas de movimentação no
sistema de revestimento cerâmico. Entretanto, constatou-se que tais juntas foram
preenchidas indevidamente com rejunte – e não com selante –, material este que
proporciona o livre movimento do revestimento em face às movimentações térmicas
e estruturais que se encontram presentes nesta região.
Figura 67 - Vista das juntas de movimentação horizontal e vertical da piscina

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Ademais, houve o preenchimento indevido de juntas de dessolidarização entre
a pingadeira de borda em material pétreo e o revestimento de pastilhas. Tal
preenchimento também foi feito com rejunte (material rígido) e não com selante, o
qual, como supramencionado, tem por objetivo absorver as movimentações
resultantes de variações da temperatura ambiente (gradiente térmico) existentes entre
a pingadeira e o revestimento interno das paredes da piscina.
Figura 68 - Detalhe da junta de dessolidarização (entre a pingadeira e o revestimento de
pastilha) preenchida indevidamente com material rígido

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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5.2

Estudo de Caso II
O segundo estudo de caso é acerca de um empreendimento de

aproximadamente 7 (sete) anos, o qual é constituído pelos seguintes pavimentos:
andar térreo, 1° e 2° subsolos, 16 pavimentos tipos e a cobertura.
A piscina, foco da presente análise, localiza-se no pavimento térreo e possui
dimensões de 26m x 4m (parte retangular) e área total aproximada de 117,26m².
Figura 69 - Vista da piscina

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 70 - Vista da piscina (outro ângulo)

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Por meio da realização desse estudo de caso, foi possível constatar que parte
do sistema de revestimento havia se soltado da piscina, pois este não se encontrava
aderido sobre a base. Ademais, ficaram detectados outros quadros patológicos, estes
presentes na laje do 1° subsolo, a saber: presença de fissuras e manchas de umidade.
Houve o descolamento longitudinal de todo o sistema de revestimento da
parede lateral da piscina junto à fachada lateral esquerda do edifício.
Figura 71 - Descolamento do revestimento interno da piscina

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 72 - Descolamento do revestimento interno (outro ângulo)

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Figura 73 - Descolamento e queda do revestimento interno

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

No caso em estudo, a tela estruturante desta argamassa era do tipo “viveiro”
(ou seja, telas de malha hexagonal para fechamento de viveiros), com o seu
posicionamento aplicado diretamente sobre a manta de impermeabilização.
Entretanto, sem que houvesse estruturação no corpo central da própria argamassa.
Figura 74 - A mancha escura é parte da impermeabilização; a tela está na face posterior da
argamassa de emboço

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Figura 75 - Tela de malha hexagonal do tipo “viveiro” sobre a impermeabilização

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Também foi detectada na análise a inexistência de juntas de movimentação ao
longo das paredes e piso da piscina por toda a espessura do revestimento de placas
cerâmica e proteção mecânica; caso houvesse, tais juntas poderiam ter minimizado
os efeitos de movimentação térmica e de deformação da laje.
Figura 76 - Revestimento da piscina sem juntas de movimentação

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Figura 77 - Revestimento da piscina sem juntas de movimentação (outro ângulo)

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Ademais, há inexistência de juntas de dessolidarização e de movimentação no
revestimento cerâmico nas regiões de encontro entre paredes da piscina, paredes
com piso e também parede com pingadeira de borda em material pétreo, o que acabou
por intensificar as deformações do revestimento.
Figura 78 - Detalhe da inexistência de junta de dessolidarização entre piso e parede

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

As lixiviações localizadas do revestimento cerâmico denotam que houve, de
fato, ocorrência de fissuras na proteção mecânica. Tal como supramencionado, essa
inconformidade decorre da infiltração de água para o interior das fissuras, o que faz
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com que haja o carreamento da cal livre do cimento para o meio externo, resultando,
assim, em carbonato de cálcio (manchas brancas).
Figura 79 - Fissuras com lixiviação da cal livre sobre as pastilhas

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 80 - Detalhe das fissuras com lixiviação da cal livre sobre as pastilhas

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Também houve perda de aderência da manta asfáltica que compõe a
impermeabilização da piscina, próximo à sua base (fundo), o que efetivamente
contribuiu para que houvesse o descolamento de todo o sistema de revestimento da
parede paralela à torre, como ilustram as imagens a seguir.
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Figura 81 - Descolamento do sistema impermeabilizante

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Figura 82 - Manta asfáltica na base da parede da piscina

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

A argamassa de regularização da piscina se encontrava saturada de água,
provavelmente em decorrência do acúmulo ocorrido na interface entre esta
argamassa e a manta asfáltica.
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Figura 83 - Remoção da manta asfáltica expondo a argamassa de regularização com o
primer

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 84 - Argamassa de regularização da piscina exposta

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Também

foram

encontradas

falhas

na

estanqueidade

do

sistema

impermeabilizante na região do bocal de alimentação de água da piscina. Vale
ressaltar que não foram encontrados os registros de realização dos ensaios de
estanqueidade e de carga executados na etapa de obra.

118

Figura 85 - Falhas nas vedações da manta com o ralo e na sobreposição das mantas

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 86 - Vedação da manta no tubo

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Figura 87 - Vedação da manta no tubo (outro ângulo)

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 88 - Detalhe da vedação da manta no tubo

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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5.3

Conclusão dos Estudos de Caso
Após o exposto, ficou constado, de acordo com os dois estudos de caso

analisados, que houve falhas durante os processos de execução dos sistemas de
impermeabilização e de revestimento interno. Faz-se necessário salientar que tais
falhas poderiam ter sido evitadas por meio de controles rigorosos na produção da
obra, a partir da efetiva observação das especificações e das orientações de projeto
específico; porém, de acordo com os representantes, tais procedimentos e projetos
não foram devidamente respeitados. Tal como verificado por meio dos casos de
estudo, os quadros patológicos encontrados estavam associados à utilização
equivocada de certos materiais, como é o caso da tela metálica de malha hexagonal
do tipo “viveiro”, utilizada de maneira equivocada pela equipe de obra.
Em face às movimentações térmicas às quais o revestimento de proteção de
mecânica da manta está sujeito ao longo do tempo, recomenda-se que a argamassa
seja estruturada, em sua meia espessura, com tela metálica de alta galvanização
galvanização (150 g/m² - Consoante a ABNT NBR 13755: 2017 – Revestimento de
paredes externas e fachadas e placas cerâmicas e com utilização de argamassa
colante – Procedimentos, no tocante ao que dispõe sobre assentamento de placas
cerâmicas), a fim de evitar que surjam fissuras no conjunto da argamassa e placas
cerâmicas (conceito de argamassa armada).
Nota-se, também, que a não utilização – ou mesmo a utilização equivocada das
juntas de movimentação – também constitui elemento que interfere na integridade
desse revestimento.
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6

6.1

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Cuidados com a água
A água da piscina é permanente, não havendo, portanto, a necessidade de sua

troca caso sejam tomadas as devidas precauções. Mesmo que eventuais descuidos
a tornem inadequada, sua recuperação deverá ocorrer de maneira química, por meio
de produtos específicos e procedimentos de filtragem e aspiração.
O pH desajustado da água pode acarretar condições impróprias para banho;
entretanto, ao se seguir as instruções de decantação e de aspiração, a água voltará a
estar em condições de uso.
Deve-se controlar o pH com a maior frequência possível, ou, no mínimo, a cada
três dias. A piscina, esteja ou não em uso, deve permanecer tratada e em condições
adequadas. Isso porque manter o pH em sua faixa ideal melhora a ação desinfetante
do cloro, não produzindo irritações de pele e evitando também a corrosão de seus
equipamentos de filtragem e de circulação.
A fim de preservar a qualidade da água, não deverá ser permitida a entrada de
usuários portando óleo corporal, pois este pode impregnar nos revestimentos internos
da piscina, resultando em um manchamento não conforme destes materiais.

Cuidados com o nível da água

Uma vez preservada a qualidade da água, deve-se atentar aos seus níveis
dentro das piscinas. Níveis não conformes poderão resultar em fissuras do
revestimento e/ou quadros de manchamento desses materiais.
Como recomendação, o nível da água da piscina deverá ficar, em torno de, 10
cm abaixo de sua borda; vale ressaltar que esse nível deverá ficar acima dos bocais
presentes na piscina. Caso essa condição não seja satisfeita, a entrada de ar na
tubulação pode danificar os equipamentos de circulação da água.

122

Periodicidade das etapas de manutenção

Periodicamente
• Ligue o filtro da piscina;
• Passe, na água, peneira específica;
• Limpe as bordas da piscina com produtos específicos;
• Limpe o cesto da bomba sempre que for detectado algum material em seu interior.

Diariamente
• Aspire o fundo da piscina (durante o inverno, essa manutenção deverá ser
realizada apenas quando se fizer necessário).

Semanalmente
• Adicionar algicida, cloro e outros produtos apropriados para se evitar a
formação de algas, conforme orientação do fornecedor;
• Lave o filtro da piscina;
• Controle o pH da água da piscina por meio de produtos químicos.

Quinzenalmente
• Verifique o funcionamento do sistema de alimentação das piscinas.

Semestralmente
• Realize a manutenção do filtro e do tanque de areia.
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Tabela 1 - Tabela-resumo: manutenção
SINTOMA

POSSÍVEL CAUSA

SOLUÇÃO
RECOMENDADA

Água turva esverdeada;
paredes e fundo
escorregadios

Algas trazidas
frequentemente pela chuva

Algicida de choque. Evitar o
uso de sulfato de cobre,
que é tóxico e pode
manchar a piscina

Água turva leitosa

pH alto (acima de 7,6)

Redutor de pH e filtragem
por 12 horas

Água turva com cheiro
forte

Urina/ cloramina devido à
falta de cloro

Aumentar a quantidade de
cloro e filtrar a água por 8
horas

Água turva com cor de
terra

Matéria em suspensão

Filtre a água por 24 horas.
Caso não clareie, decantea

Água opaca

Partículas minúsculas em
suspensão, não retidas
pela areia do filtro

Auxiliar de clarificação

Superfície d’água
gordurosa

Bronzeador/ fuligem

Aumentar a quantidade de
cloro, filtrar por 8 horas e
depois coar a água com
uma peneira envolta em
pano

Água causando ardência
nos olhos e enrijecimento
dos cabelos

pH desajustado

Ajustar o pH entre 7.0 e 7.4

Água cristalizada ou turva,
nas cores marrom
avermelhada, azul
esverdeada ou preta-terra

Ferro + Cloro; Cobre +
Cloro; Manganês + Cloro

Ajustar o pH entre 7.0 e
7.4. Aumentar a quantidade
de cloro e decantá-la

Fundo sujo

Material decantado

Aspirar filtrando e
retrolavando a areia

Espuma na água

Algicida à base de
quaternário de amônia e
material orgânico

Aumentar a quantidade de
cloro.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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6.2

Cuidados com as peças cerâmicas

Limpeza das peças cerâmicas

– Utilizar sabão neutro para a lavagem. Não utilizar produtos químicos
corrosivos ou abrasivos, pois a utilização destes materiais poderá danificar
consideravelmente a argamassa de rejunte;
– Evitar bater com peças pontiagudas;
– Não utilizar objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos
cantos de difícil acesso, devendo ser utilizada escova apropriada (tipo escova de
dente);
– Não raspar com espátulas metálicas, utilizar, quando necessário, espátula de
PVC.

Recomposição das peças cerâmicas

Caso ocorra o desplacamento pontual de uma peça cerâmica, esta deverá ser
recolocada. Para que seja evitado o esvaziamento da piscina, este procedimento
poderá ocorrer com uma equipe de mergulhadores. É recomendada a utilização de
cola epóxi subaquática. Contudo, este procedimento não deverá ser realizado caso
ocorra o desplacamento generalizado do revestimento.

Eflorescência

Como visto anteriormente no presente estudo, a origem deste quadro
patológico advém de possíveis falhas ou inconformidades na utilização de cimentício
inapropriado na composição da proteção mecânica, a não existência de uma proteção
impermeabilizante desta camada e/ou falhas na argamassa de rejunte que compõe o
revestimento cerâmico. A devida remoção deste material deverá ocorrer de forma
mecânica ou manual.
Assim, caso ocorra o acúmulo considerável deste material no fundo da piscina,
deverá se proceder a uma revisão da argamassa de rejunte quanto à presença de
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fissuras e de pontos falhos. A revisão da argamassa de rejunte deverá ocorrer
anualmente. Ademais, vale pontuar que este procedimento também não exige o
esvaziamento da piscina, podendo ser efetivado por meio de uma equipe de
mergulhadores.

6.3

Cuidados com as juntas de movimentação
As juntas de movimentação deverão ser revistas anualmente. No caso de ser

constatada a existência de pontos falhos, a junta de movimentação deverá ser refeita.
Aqui, também vale mencionar que este procedimento não exige o esvaziamento da
piscina, pois pode ser realizado por uma equipe de mergulhadores.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face à inexistência de uma norma brasileira específica que prescreva diretrizes
para o projeto, execução e manutenção dos revestimentos internos das piscinas, com
vistas a sua durabilidade, faz-se necessária a concepção de técnicas construtivas que
norteiem os processos utilizados na execução de tais revestimentos.
Tal como retratado no capítulo 4 do presente estudo, o projeto de produção de
revestimentos de piscinas elaborado pelo Professor Engenheiro Ragueb Chauki
Banduk surgiu após o aparecimento de inúmeros casos relacionados a patologias
manifestadas nos revestimentos internos das piscinas. Essas patologias resultaram
em grandes prejuízos financeiros e de imagem da construtora perante seus clientes.
Geralmente, as deficiências mencionadas no presente estudo ocorreram após
3 (três) anos da entrega do empreendimento; e, em alguns casos, até mesmo durante
a execução da obra. Como defendido pelo Professor Ragueb Banduk, grande parte
destas patologias teve origem na mudança significativa do layout das piscinas,
principalmente após o final da década de 90, época em que houve o surgimento dos
condomínios “clubes”.
Até o final desta década, as piscinas eram projetadas sob um modelo estrutural
totalmente diferenciado das lajes do andar térreo, possuindo, em alguns casos, uma
estrutura independente.
Figura 89 - Piscina construída em 1987

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Verifica-se que as novas piscinas apresentam grandes deformações
estruturais, possuindo lajes e vigas vinculadas com as demais estruturas do andar
térreo. Por certo, tais deformações influenciam diretamente nos sistemas que
compõem o revestimento interno das piscinas.
Em alguns casos, no intuito de simplificar a execução da estrutura, bem como
reduzir custos de produção, alguns projetistas propõem a concepção de lajes cubetas
no fundo das piscinas. Vale pontuar que tal sistema construtivo possui uma maior
deformação quando comparado ao sistema de lajes maciças.
Figura 90 - Piscina construída em 2005

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Figura 91 - Deformação da laje, piscina da fotografia anterior

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Como se pode verificar na figura anterior, o sistema estrutural apresentou
deformações significativas, resultando em quadros de fissuração das lajes cubetas e,
consequentemente, dos sistemas que compõem a piscina.
Figura 92 - Fissuração de algumas lajes cubetas

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Figura 93 - Fissuração de algumas lajes cubetas

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
Figura 94 - Fissuração do revestimento interno da piscina

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Figura 95 - Fissuração do revestimento interno da piscina

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.

Ficou, portanto, evidenciado que a equipe de obra não possuía qualquer
procedimento construtivo que norteasse a realização dos sistemas que compõem os
revestimentos internos da piscina. Isso pode ser constatado por meio da figura a
seguir, em que se verifica um revestimento interno com espessura de
aproximadamente 14cm, sem a utilização de tela galvanizada estruturante.
Figura 96 - Revestimento interno da piscina

Fonte: Toten - Tomazeli Tecnologia e Engenharia Ltda.
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Nota-se que a falta de informação quanto à utilização de materiais específicos
e de procedimento técnico definido, comprometeu, de maneira significativa, a
estabilidade do sistema de revestimento interno da piscina. Ressalta-se que tais
quadros patológicos implicaram em danos materiais significativos à construtora,
resultando, inclusive, em perda de credibilidade para com seus clientes.
Os procedimentos especificados neste estudo, somados aos detalhes
construtivos também aqui explicitados, se adotados de maneira correta, resultariam
em uma maior estabilidade deste revestimento. Vale ressaltar que não foram adotados
ensaios previstos nesta dissertação; tal afirmação advém dos quadros de fissuração
existentes nas lajes cubetas, cujo quadro patológico deveria ter sido sanado após a
execução do ensaio de carga, realizada posteriormente à etapa de concretagem.
Outro ensaio não realizado foi o de estanqueidade, uma vez que foram encontrados
inúmeros pontos de infiltração. Ademais, um outro conceito não adotado foi a
regularização de base, que eliminaria as espessuras inconformes da proteção
mecânica, fato que resultaria na diminuição da carga sobre a manta.
Quanto aos detalhes construtivos, a inexistência de juntas de movimentação
também resultou em quadros de fissuração apresentados na Figura 95. A inexistência
dessas juntas de trabalho, somada a não utilização de telas estruturantes inseridas
na argamassa, tiveram como consequência o travamento deste revestimento,
culminando em sua fissuração.
Sendo assim, é possível concluir que a inexistência de uma metodologia
normalizada para a elaboração de projeto, execução e manutenção do sistema de
revestimento interno das piscinas elevadas em concreto armado, visando à obtenção
da qualidade construtiva, resulta em inúmeros quadros patológicos.
Nesse sentido, a presente dissertação procurou fornecer subsídios para a
elaboração de uma metodologia construtiva normalizada, que possa nortear a
elaboração de um projeto específico e a construção das futuras piscinas.
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