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RESUMO
A estanqueidade de um edifício é requisito do usuário em relação à
habitabilidade e higiene do ambiente construído, um sistema eficiente de
impermeabilização contribui para isso. A dificuldade de acesso à camada
impermeabilizante, os altos custos de retrabalho e a busca por maior eficiência
implicam na necessidade de se colocar o tema impermeabilização em um patamar
de atenção e importância na construção civil. Esta dissertação tem como objetivo
apresentar recomendações técnicas para análise de projeto e controle de execução
de impermeabilização de edificações por meio de fichas de verificação e controle.
Para cumprir o objetivo são apresentadas as definições, funções, classificação e
caracterização dos sistemas de impermeabilização conforme normas brasileiras,
também é tratado o tema planejamento e sequenciamento das atividades de
execução de impermeabilizações de edifícios. São descritos ainda os problemas
patológicos típicos em edificações relacionados à presença de umidade, além de
aspectos de desempenho, de manutenção e custos para reparo de um sistema de
impermeabilização. Para compreensão dos impactos negativos que a umidade pode
causar em uma edificação foi realizada vistoria de um conjunto de casas com
manifestação de patologias. Foram realizadas entrevistas com os profissionais da
construção civil nas quais são relatados casos de sucesso e falhas na execução de
impermeabilização em obras em que participaram. Verificou-se com essas
entrevistas que grande parte dos problemas da execução dos sistemas de
impermeabilização envolvem mão de obra, planejamento, controle de execução e
que a aplicação de rotinas de verificação dos serviços pode melhorar a qualidade da
edificação. Após pesquisa realizada atingiu-se o objetivo dessa dissertação
propondo-se fichas de verificação de projeto e controle da execução de serviços de
impermeabilização com base nas boas práticas e normas brasileiras existentes.
Palavras chave: impermeabilização de edificações, patologias em edificações,
planejamento de serviços, controle de serviços.

ABSTRACT
Procedures for project analysis and control of the execution of
waterproofing of buildings
The watertightness of a building, is the user's requirement in relation to the
habitability and the hygiene of the built area, an efficient waterproofing system
contributes to that. The difficulty in access the waterproofing layer, the high costs of
rework and the search for higher efficiency entails a necessity of highlighting the
theme waterproofing and its importance to the building site. This dissertation aimed
to present technical recommendations for project analysis and control of execution of
waterproofing in constructions through verification and control checklists. To
accomplish the objective it was presented the definitions, functions, and classification
and characterization of the waterproofing systems according to the Brazilian’s norms.
It was also discussed the theme planning and the execution sequence of the
activities of waterproofing buildings. The typical pathological problems related to the
presence of humidity in constructions are described, besides the performance
aspects, of maintenance and repair costs of waterproofing systems. To understand
the possible negative impacts of humidity in a construction it was accomplished an
inspection of a group of houses manifested with pathologies. Interviews were done
with professionals of civil construction, consisting of reports of waterproofing success
and flaws in worked sites. It was verified with those interviews that great part of the
problems of the execution of the waterproofing systems involves labor, planning,
execution control and the application of routines verifying the services could improve
the quality of the construction. Based on the current findings it is recommended to
implement project verification checklists and control of the execution of waterproofing
services based on the good practices and the existent Brazilian’s norms.
Key Words: waterproofing of buildings, construction pathologies, service planning,
control of services.
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1

INTRODUÇÃO
A estanqueidade1 de um edifício, conforme NBR 15575 de 2013, é requisito

do usuário em relação à habitabilidade e higiene do ambiente construído. A
infiltração de água em edificações é indesejada e pode causar problemas
patológicos não somente às construções como também aos usuários. A presença de
umidade na edificação acelera os mecanismos de deterioração e implica em perda
das condições de habitabilidade.
A

presença

desenvolvimento

de

constante

de

umidade

microorganismos

torna

como,

por

o

ambiente

exemplo,

propício

algas,

ao

fungos,

protozoários, bactérias e liquens. Esses organismos bem como o biofilme formado
por eles contribuem para a degradação da construção (ALLSOPP et al., 2004).
A infiltração pode ocorrer devido a falhas no sistema de impermeabilização,
falhas de concretagem, defeitos de construção provenientes do próprio processo de
execução, por meio de fissuras, por capilaridade ou mesmo por incompatibilidades
não resolvidas em projeto que propicie o acúmulo indesejado de água. O projeto
deve prever e não permitir a existência de locais que possam confinar a água ou
criar poças devido à falta de ralos, caimentos inadequados ou problemas de
compatibilização de cotas de projetos.
Segundo GRANATO 1991 apud SPRINGER 2005 e, PINTO 1996 apud
SPRINGER 2005, algumas patologias do concreto armado consequentes da
presença de umidade são: lixiviação, carbonatação, eflorescências, surgimento de
microorganismos e corrosão da armadura2. É fato que outros fatores, e não apenas
a ausência ou falha da impermeabilização, estão associados ao aparecimento
dessas patologias, no entanto, projetar um sistema de impermeabilização adequado
é um passo importante para alcançar a estanqueidade e condições de habitabilidade
desejadas em uma edificação. A título de agregar conhecimento quanto às

1

A ABNT NBR 15575-3 de 2013 define que estanqueidade é propriedade de um elemento
ou de um conjunto de componentes de impedir a penetração ou passagem de fluídos
através de si. E isto está associado a uma pressão limite de utilização relacionada as
condições de exposição do elemento ao fluído.
2
GRANATO, J. E. A patologia na impermeabilização. In: Simpósio Brasileiro de
Impermeabilização, 7. 1991, Palanca. Anais... São Paulo, 1991. 328 p.
PINTO, J. A. N. Patologias de impermeabilização. Rio Grande do Sul: Multipress, 1996.
247 p.
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consequências da presença da umidade nas edificações essas patologias serão
detalhadas nessa dissertação.
As falhas na impermeabilização podem ocorrer em consequência de um
projeto inadequado, problemas de execução e armazenamento, perfurações feitas
sem reparos na camada impermeabilizante, utilização diferente do previsto, entre
outros. Para solucionar os problemas no sistema de impermeabilização na
construção muitas vezes é necessário refazer todo o sistema. Todo retrabalho em
edificações pode aumentar o custo de execução e, especialmente para o sistema de
impermeabilização ocorrem interferências severas nos demais elementos e
componentes pois, para se encontrar a origem de infiltrações muitas vezes é
necessário remover camadas de revestimento, argamassa, proteções e instalações.
Corre-se o risco ainda de não se encontrar a origem da infiltração e ter de continuar
a invasiva investigação.
Os

custos

do

refazimento

dos

revestimentos

e

do

sistema

de

impermeabilização são mensuráveis; já os custos da paralisação de atividades e dos
infortúnios causados pelas infiltrações podem causar outros danos além de prejuízos
financeiros. O custo de execução correta da impermeabilização é relativamente
baixo quando comparado aos prejuízos que podem ocorrer se houver paralisação de
processos industriais de grandes fábricas, atraso na abertura de prédios comerciais
bem como as multas aplicadas aos responsáveis pelas falhas no sistema em
questão.
As fases iniciais de projeto, especificação de materiais, seleção do método de
execução e planejamento físico das atividades de execução são bastante
importantes pois, é nesse momento no qual as principais ações são tomadas e tem
nessa fase maior potencial de influenciar o custo do projeto e também contribuir para
a conclusão bem sucedida da impermeabilização.
De forma análoga, evoluem os custos para implantação de mudanças do
projeto, quanto mais precocemente um erro é detectado e corrigido, menor é o custo
para a correção. Se for necessário corrigir um erro no projeto de impermeabilização
e a obra não tiver sido iniciada, o custo para a correção será apenas o tempo dos
projetistas, mas se o erro for identificado apenas quando a impermeabilização
estiver executada, o custo será de horas de trabalho de projetistas, material, mão de
obra, demolições e descarte de materiais. Ou seja, a intervenção tardia custa
sempre mais que a intervenção precoce como pode ser observado no Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Influência dos intervenientes e custo das mudanças ao longo do tempo
de um projeto.

Fonte: Guia PMOK 4a. Edição (2008), p. 17.

A contratação de um projeto de impermeabilização isoladamente não é a
solução para se evitar os problemas ligados às infiltrações decorrentes de falhas da
impermeabilização. A compatibilização e os detalhamentos de projeto devem ser
elaborados de forma a atender as situações encontradas pela equipe de produção.
As soluções de impermeabilização devem ser entendidas por todos, inclusive pelos
trabalhadores das equipes de outros serviços, pois estes estarão convivendo com a
execução da impermeabilização e precisam compreender o que pode interferir na
sua qualidade.
A impermeabilização deve ser colocada em um novo patamar de importância
na construção civil: todo o processo desde a seleção dos parâmetros de projeto até
a entrega da obra precisa ser acompanhado com atenção. Em tempos em que se
tem consciência de que os recursos estão cada vez mais escassos e que as
edificações estão sendo cada vez mais exigidas do ponto de vista de desempenho3
e durabilidade4, é importante perceber que o sistema de impermeabilização é um
importante participante para um resultado satisfatório.

3

Conforme ABNT NBR 15575-1 de 2013, desempenho é o comportamento em uso de uma
edificação e de seus sistemas.
4
Conforme ABNT NBR 15575-1 de 2013, durabilidade é a capacidade da edificação ou de
seus sistemas de desempenhar suas funções ao longo do tempo e sob condições de uso e
manutenção especificadas no manual de uso, operação e manutenção.
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Como resultado deste trabalho, a partir do entendimento dos motivos que
ocasionam falhas de impermeabilização será proposta uma ficha de verificação de
projeto e de controle da execução de sistemas de impermeabilização.
1.1

Objetivo
O objetivo geral deste trabalho é apresentar recomendações técnicas para

análise de projeto e controle de execução de impermeabilização de edificações por
meio de fichas de verificação de projetos e serviços que possam ser utilizadas pela
equipe técnica responsável pela gestão da qualidade de obras de edificações.
Os objetivos específicos deste trabalho são:
1. Apresentar,

caracterizar

e

comparar

os

principais

sistemas

de

impermeabilização normatizados pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT;
2. Apresentar patologias em edificações decorrentes da presença de
umidade, identificá-las em um caso real e propor soluções;
3. Verificar a importância da impermeabilização em edificações bem como o
custo para o conserto de falhas nesse sistema;
4. Entrevistar profissionais da construção civil para colher informações sobre
casos

de

falhas

e

sucessos

na

execução

de

sistemas

de

impermeabilização;
1.2

Contexto
Essa pesquisa tem o ponto de vista de um tomador de serviço de

impermeabilização, um profissional da construção civil responsável por contratação,
acompanhamento, recebimento das atividades de uma obra civil e entrega ao
usuário ou cliente final e, trata principalmente da impermeabilização de lajes de
edificações de concreto armado bem como rodapés e paredes de alvenaria ou
gesso acartonado para utilização residencial, comercial, assistencial de saúde e
semelhantes. Serão abordados nessa dissertação os principais sistemas de
impermeabilização normatizados pela ABNT.
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1.3

Justificativa
Apesar

de

existirem

normas

de

materiais

e

de

execução

de

impermeabilização os problemas são recorrentes, provocando falhas e prejuízos
com a necessidade de retrabalho e recuperação deste sistema.
Geralmente o acesso à camada impermeável é difícil ou possível apenas com
intervenções destrutivas e onerosas por isso é importante que os sistemas de
impermeabilização sejam bem executados de maneira que atinjam a expectativa de
vida útil de projeto.
A ocorrência de problemas com umidade nas edificações pode ser
consequência da incompreensão ou desconhecimento das normas relacionadas à
impermeabilização, o que pode influenciar na qualidade dos serviços. A falta de
conhecimento das normas (ou a negligência em relação a elas) pode implicar em
especificação incorreta da impermeabilização, execução inadequada, falta de
controle da qualidade dos serviços e até mesmo a não elaboração de projeto de
impermeabilização.
KLEIN (2002) realizou pesquisa em Porto Alegre e verificou que apenas de
um total de 56 construtoras contadas 58,8% declararam elaborar projeto de
impermeabilização em suas construções. MELHADO (2010) publicou levantamento
realizado entre os anos de 2004 e 2008 no qual se verificou que de 25 edifícios
residenciais de classe média alta da região metropolitana de Recife, nenhuma teve
projeto de impermeabilização. Pode-se afirmar que a aderência à elaboração de
projeto de impermeabilização para edificações é algo mais recente do que a
elaboração de projetos de outros sistemas como o da estrutura de concreto armado,
das instalações ou fundações. Essa aderência relativamente recente implica em
uma menor familiaridade entre os profissionais da construção civil com os projetos
de impermeabilização. Fazendo-se um paralelo com outros serviços na construção
de edifícios, por exemplo, ao se ler um projeto de armação é bastante natural e
intuitivo para os profissionais enxergar alguma falha, uma posição faltante ou
espaçamento inadequado. Já para os projetos de impermeabilização essa
percepção pode ainda não estar completamente amadurecida.
Um levantamento realizado por CRUZ (2003) mostrou que de 280 cursos de
arquitetura e engenharia civil reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura,
apenas três mantinham uma disciplina intitulada “impermeabilização”. Outras 272
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instituições esclareceram que o assunto impermeabilização é abordado na disciplina
de materiais de construção.
Atualmente pode-se afirmar que a abordagem do assunto impermeabilização
nos cursos de engenharia não se alterou em relação ao levantamento feito por
CRUZ (2003). A partir de levantamento realizado neste ano por esta autora, pode-se
concluir que

a maioria

dos

cursos de

engenharia

trata o

assunto

de

impermeabilização como um tópico de disciplinas “materiais de construção” ou
“tecnologia em construção civil”.
O conceito de eficiência e desempenho bem como a maneira correta de
execução da impermeabilização necessita ser discutida e divulgada entre todos os
participantes da construção de forma didática e frequente.
1.4

Método de Trabalho
O desenvolvimento dessa dissertação e das fichas de verificação se deram a

partir da revisão bibliográfica sobre impermeabilização de edificações, incluindo a
leitura das normas brasileiras vigentes, bem como da revisão da literatura sobre
patologias relacionadas à umidade e desenvolvimento de projetos.
Para conhecer os motivos de falhas em impermeabilização de edificações
foram realizadas entrevistas com profissionais da construção civil que trabalharam
com impermeabilização. Para isso foram elaborados questionários que serviram de
guia para as entrevistas. As perguntas dos questionários foram elaboradas de
maneira que fossem extraídas as informações mais importantes sobre a execução
do sistema de impermeabilização. A ordem das perguntas foi pensada de forma a
levar o entrevistado a relatar as fases do processo de impermeabilização desde a
elaboração de projetos até a aceitação dos serviços. O questionário está
apresentado no Anexo II. Foi realizada ainda visita técnica à um conjunto de
residências com patologias relacionadas à umidade para identificar as possíveis
causas das infiltrações, objeto do estudo de caso apresentado nessa dissertação.
Foi considerada também a experiência da autora na construção civil como
engenheira de planejamento e de controle de custos em construção de centros
comerciais, hospitais e infraestrutura metroviária.
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1.5

Estrutura do trabalho
Neste primeiro capítulo são apresentados o objetivo, o contexto do trabalho, a

justificativa e o método de trabalho utilizado nessa dissertação.
No segundo capítulo são abordadas a definição, funções, classificação e
caracterização dos sistemas de impermeabilização conforme normas brasileiras.
Também é tratado o tema planejamento e sequenciamento das atividades de
execução de impermeabilizações de lajes de edifícios.
No terceiro capítulo foram descritos problemas patológicos típicos em
estruturas de concreto armado e alvenaria decorrentes de falhas em sistemas de
impermeabilização além de aspectos de desempenho, de manutenção e custos para
reparo.
No quarto capítulo são apresentadas as entrevistas realizadas com os
profissionais da construção civil nas quais são relatados casos de sucesso e falhas
de impermeabilização que esses profissionais vivenciaram em suas carreiras.
O quinto capítulo é a compilação de toda a informação obtida em revisão
bibliográfica e coletada nessa pesquisa, reflete o que pode ser aplicado como
procedimento para análise de projeto, controle de execução da impermeabilização e
aceitação dos serviços contratados.
Por fim são apresentadas no sexto capítulo as conclusões acerca do trabalho.
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2

SISTEMAS

DE

IMPERMEABILIZAÇÃO

trata

da

DE

LAJES

DE

EDIFICAÇÕES
Este

capítulo

caracterização

dos

principais

sistemas

de

impermeabilização empregados em pisos de edifícios a partir de sua classificação,
materiais empregados e tecnologia de execução.

2.1

Definição e funções do sistema de impermeabilização na edificação
A norma ABNT NBR 9575:2010 define que a impermeabilização é o:
Conjunto de operações e técnicas construtivas (serviços), composto
por uma ou mais camadas, que tem por finalidade proteger as
construções contra a ação deletéria de fluídos, de vapores e da
umidade.

Portanto, o sistema de impermeabilização em uma edificação tem como
função protegê-la da ação da água e umidade conferindo estanqueidade aos
elementos em contato com a água e exerce papel importante com relação à
durabilidade e desempenho do edifício.
Os critérios de desempenho de edifícios são estabelecidos conforme
requisitos do usuário. A ausência ou a execução inadequada da impermeabilização
pode facilitar a presença de umidade e consequentemente a proliferação de fungos
e outros microorganismos criando condições propícias para desenvolvimento, por
exemplo, de doenças respiratórias.
Para melhor visualização e entendimento dos temas tratados adiante, na
Tabela 1 são descritos os componentes dos elementos de vedação horizontal de
áreas molhadas e na Figura 1 estão representadas as camadas genéricas de
impermeabilização de uma laje conforme definições estabelecidas pela ABNT NBR
9575 de 2010. Dependendo do projeto selecionado as camadas podem sofrer
alterações. Os detalhes de execução serão tratados no item 5.2.

22

Tabela 1 - Componentes dos elementos de vedação horizontal de áreas molhadas.

Revestimento de piso
Elementos de
vedação de
áreas molhadas

Piso
Subpiso

Camada de acabamento
Camada de fixação
Contrapiso
Proteção mecânica
Impermeabilização
Camada de regularização

Laje
Forro
Fonte: Adaptado de SOUZA 1997.
Figura 1 - Camadas genéricas de impermeabilização de laje

Fonte: Adaptado de SOUZA 1997.

A NBR 9575:2010 define os termos e os materiais utilizados no sistema de
impermeabilização, entre ele existem os serviços complementares ou auxiliares:
Camada de berço: estrato com a função de apoio e proteção da camada
impermeável contra agressões provenientes do substrato;
Camada de regularização horizontal ou contrapiso: estrato com as
funções de regularizar o substrato, proporcionando uma superfície uniforme de
apoio, coesa, perfeitamente aderida e adequada à camada impermeável, e de
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fornecer a ele um certo caimento ou declividade. A Figura 2 ilustra a camada de
regularização horizontal em execução, é possível observar as taliscas que definem
as alturas e declividade final da regularização;
Figura 2 – Camada de regularização horizontal em execução

Fonte: Autora

Camada de imprimação: estrato com a função de favorecer a aderência da
camada impermeável, aplicado ao substrato a ser impermeabilizado. A imprimação
pode ser executada com emulsões, soluções asfálticas ou cimentícias. Na Figura 3 a
equipe de impermeabilização executa a imprimação com solução asfáltica;
Camada de proteção mecânica: estrato com a função de absorver e dissipar
os esforços estáticos ou dinâmicos atuantes por sobre a camada impermeável, de
modo a protegê-la contra a ação deletéria destes esforços;
Camada de amortecimento: estrato com a função de absorver e dissipar os
esforços estáticos ou dinâmicos atuantes sobre a camada impermeável, de modo a
protegê-la contra a ação deletéria destes esforços;
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Figura 3 - Aplicação de camada de imprimação.

Fonte: Autora

Camada separadora: estrato com a função de evitar a aderência de outros
materiais sobre a camada impermeável. Costuma ser executada com papel kraft,
papel kraft betuminoso ou filme de polietileno. Na figura 4 observa-se a aplicação de
filme de polietileno com função de camada separadora;
Figura 4 – Aplicação de filme de polietileno com função de camada separadora

Fonte: Autora
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Camada de proteção térmica: estrato com a função de reduzir o gradiente
de temperatura atuante sobre a camada impermeável, de modo a protegê-la contra
os efeitos danosos do calor excessivo. Na Figura 5 observa-se uma laje de
cobertura de edificação contendo poliestireno extrudado (XPS) sobre manta asfáltica
de impermeabilização. Sobre o XPS existem telas metálicas necessárias para
concretagem do piso.
Figura 5 – Laje de cobertura de edificação com poliestireno extrudado (XPS)
com função de isolante térmico

Fonte: Autora

Camada drenante: estrato com a função de facilitar o escoamento de fluídos
que atuam junto à camada impermeável.

2.2

Classificações dos sistemas de impermeabilização
Para cada finalidade e condição de utilização de uma área impermeabilizada

existirá um sistema de impermeabilização adequado. Serão citadas adiante as
normas para seleção e aplicação dos sistemas de impermeabilização normalizados:
ABNT NBR 9575:2010 - Impermeabilização – Seleção e projeto, e a ABNT NBR
9574:2008 - Execução de Impermeabilização. Além

destas

será

citada

nesse

capítulo a norma ABNT NBR 9952:2009 – Manta asfáltica para impermeabilização.
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Para conhecer a lista de normas disponíveis relacionadas ao tema é possível
consultar o Apêndice I - Normas em vigor relacionadas à impermeabilização.
A norma ABNT NBR 9575:2010 define os sistemas de impermeabilização
rígidos e flexíveis:
a) Impermeabilização flexível é o “conjunto de materiais ou produtos que
apresentam características de flexibilidade compatíveis e aplicáveis às
partes construtivas sujeitas à movimentação do elemento construtivo”.
b) Impermeabilização rígida é o “conjunto de materiais ou produtos que não
apresentam características de flexibilidade compatíveis e aplicáveis às
partes construtivas não sujeitas à movimentação do elemento construtivo”.
Após consulta à literatura disponível e à projetista de impermeabilizações,
esclarece-se que a impermeabilização flexível é aquela que atende aos critérios de
desempenho quando aplicada em componentes sujeitos a deformações como lajes
de cobertura expostas e a impermeabilização rígida é aquela que apresenta bom
desempenho

somente

quando

aplicada

em

componentes

não

sujeitos

a

deformações como, por exemplo, blocos de fundação.
A correta especificação de cada sistema dependerá do tipo de deformação à
qual está sujeito elemento do edifício a ser impermeabilizado. As deformações aqui
citadas referem-se àquelas decorrentes de cargas, deformações de origem térmica,
deformação lenta, retração na secagem e frenagem aos quais as edificações estão
sujeitas.
A norma ABNT NBR 9574 de 2008 exemplifica os sistemas de
impermeabilização rígidos de flexíveis de acordo com o material constituinte
principal da camada impermeável:
1. Impermeabilização rígida
1.1. Argamassa impermeável com aditivo hidrófugo;
1.2. Argamassa modificada com polímero (dosada em obra);
1.3. Argamassa polimérica (industrializada);
1.4. Cimento cristalizante para pressão negativa;
1.5. Cimento modificado com polímero;
1.6. Membrana epoxídica.
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2. Impermeabilização flexível
2.1. Membrana de asfalto modificado sem adição de polímero;
2.2. Membrana de asfalto modificado com adição de polímero;
2.3. Membrana de emulsão asfáltica;
2.4. Membrana de asfalto elastomérico em solução;
2.5. Membrana elastomérica de policloropreno e polietileno
clorossulfonado;
2.6. Membrana elastomérica de polisobutileno isopreno (I.I.R), em
solução;
2.7. Membrana elastomérica de estireno-butadieno-estirereno (S.B.S);
2.8. Membrana elastomérica de estireno-butadieno-ruber (S.B.R.);
2.9. Membrana de poliuretano;
2.10. Membrana de poliuretano modificado com asfalto;
2.11. Membrana de polímero com cimento;
2.12. Membrana acrílica;
2.13. Mantas asfálticas;
2.14. Manta de policloreto de vinila (PVC);
2.15. Manta de polietileno de alta densidade (PEAD);
2.16. Manta elastomérica de etileno-propileno-dieno-monômero – EPDM;
2.17. Manta elastomérica de poliisobutileno isopreno (IIR).
Os sistemas de impermeabilização são também classificados conforme
material constituinte principal da camada impermeável conforme apresenta a NBR
ABNT 9575:2010:
1. Cimentícios
1.1. Argamassa com aditivo impermeabilizante;
1.2. Argamassa modificada com polímero;
1.3. Argamassa polimérica;
1.4. Cimento modificado com polímero.
2. Asfálticos
2.1. Membrana de asfalto modificado sem adição de polímero;
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2.2. Membrana de asfalto elastomérico;
2.3. Membrana de emulsão asfáltica;
2.4. Membrana de asfalto elastomérico, em solução;
2.5. Manta asfáltica.
3. Poliméricos
3.1. Membrana

elastomérica

de

policloropreno

e

polietileno

clorossulfonado;
3.2. Membrana elastomérica de poliisobutileno isopreno (I.I.R), em
solução;
3.3. Membrana elastomérica de estireno-butadieno-estireno (S.B.S.);
3.4. Membrana

elastomérica

de

estireno-butadieno-estireno-ruber

(S.B.R.);
3.5. Membrana de poliuretano;
3.6. Membrana de poliuréia;
3.7. Membrana de poliuretano modificado com asfalto;
3.8. Membrana de polímero acrílico com ou sem cimento;
3.9. Membrana acrílica para impermeabilização;
3.10. Membrana epoxídica;
3.11. Manta de acetato de etilvinila (E.V.A.);
3.12. Manta de policloreto de vinila (P.V.C.);
3.13. Manta de polietileno de alta densidade (P.E.A.D.);
3.14. Manta elastomérica de etilenopropilenodieno-monômero (E.P.D.M.);
3.15. Manta elastomérica de poli-isobutileno isopreno (I.I.R).
As normas de impermeabilização vêm sendo revisadas ao longo dos anos, no
entanto, na classificação acima apresentada não constam todas as formas de
classificação possíveis. Por isso serão relacionadas adiante algumas formas de
classificação encontradas na literatura que podem auxiliar na seleção e projeto.
Segundo Souza (1997) que tomou como referência PICCHI (1984), os
sistemas de impermeabilização podem ser classificados quanto à aderência,
flexibilidade, método de execução e quanto ao material empregado. Essa
classificação foi elaborada tendo como ponto de vista a camada impermeável e está
representada na Tabela 2 e detalhada adiante.
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Tabela 2 - Classificação dos sistemas de impermeabilização dos pisos do
pavimento- tipo

CLASSIFICAÇÃO
Quanto à aderência
Quanto à flexibilidade
Quanto ao método de
execução

Quanto ao material

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
aderentes
independentes
rígidos
flexíveis
pintura
a frio
moldados no local
aplicação de camadas
a quente
pré fabricados
com hidrofugantes
argamassas
poliméricas
cristalizantes
cimentícios
membranas asfálticas a frio
asfálticos
membranas asfálticas a quente
mantas asfálticas
acrílico
poliméricos
SBR
PVC

Fonte: adaptado de SOUZA 1997.

Quanto à aderência:
Sistemas de impermeabilização aderentes - são aqueles que tem a camada
impermeável aderida à camada imediatamente inferior, a chamada camada de
suporte.
Sistemas de impermeabilização aderentes – são aqueles cuja camada
impermeável têm apenas alguns pontos de aderência entre camada impermeável e
camada de suporte que são os rodapés, ralos e tubos.
PICCHI (1984) apud SOUZA (1997) explica que a camada impermeável
totalmente aderida à camada de suporte estará sujeita a todas as suas deformações
que podem levar a grandes deformações percentuais em pontos localizados,
diferentemente dos sistemas de impermeabilização independentes no qual os
movimentos da camada de suporte são distribuídos por todo o comprimento da
camada impermeável gerando pequena deformação percentual, logo pequenas
tensões.
Quanto à flexibilidade:
Sistemas de impermeabilização rígidos – são aqueles cuja camada
impermeável não é capaz ou tem baixa capacidade de absorver deformações.
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Sistemas de impermeabilização flexíveis – são aqueles cuja camada
impermeável tem capacidade para absorver deformações dentro de seus limites de
resistência à tração.
Quanto ao método de execução:
Sistemas de impermeabilização pré-fabricados – são os sistemas nos quais
se utiliza mantas industrializadas com características definidas e são obtidas por
calandragem, extensão ou outros processos.
Sistemas de impermeabilização moldados no local – são os sistemas nos
quais a camada impermeável é composta por materiais aplicados a quente ou a frio
no próprio local de forma semelhante a pintura como pode-se observar na Figura 6.
Figura 6 - impermeabilização moldada in loco

Fonte: NAKAMURA 2016

Quanto ao material:
Argamassas – nos sistemas de impermeabilização com argamassas a
camada impermeável é constituída de cimento, areia e aditivos hidrofugantes ou
resinas poliméricas.
Cristalizantes – são os sistemas cuja camada impermeável é composta de
materiais a base de cimento, adicionado à resinas e aplicados na forma de pasta
sobre uma superfície tamponando os poros cristalizando-se.

31

Cimentícios – são sistemas que possuem camada impermeável composta
pelos mesmos materiais citados nos sistemas cristalizantes, diferenciando-se pela
formação de película impermeável além do tamponamento e cristalização.
Asfálticos – são todos os sistemas impermeabilizantes cuja camada
impermeável é composta de materiais a base de asfalto sejam moldados no local
(membranas) ou pré-fabricados (mantas).
Poliméricos – nos sistemas de impermeabilização poliméricos a camada
impermeável é obtida pela aplicação de polímeros.
Utilizando as definições anteriores, SOUZA (1997) classifica os principais
sistemas de impermeabilização de pisos em edifícios e pode ser consultado na
Tabela 3.
Tabela 3 - Classificação dos principais sistemas de impermeabilização dos pisos do
pavimento-tipo dos edifícios
CLASSIFICAÇÃO QUANTO
SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

à aderência

à flexibilidade

ao método de
execução

ao material

com argamassas
impermeáveis

aderente

rígido

moldado no local

argamassa

cristalizantes

aderente

rígido

moldado no local

cristalizante

cimentícios

aderente

rígido ou flexível

moldado no local

cimentício

com membrana asfáltica
a frio

aderente

flexível

moldado no local

asfáltico

com membrana asfáltica
a quente

aderente

flexível

moldado no local

asfáltico

com membrana asfáltica

aderente ou
independente

flexível

pré-fabricado

asfáltico

com membrana acrílica

aderente

flexível

moldado no local

polimérico

com membrana de SBR

aderente

flexível

moldado no local

polimérico

Fonte: SOUZA 1997.
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Segundo Springer (2005) a camada impermeável pode ser classificada
quanto à execução, quanto à exposição ao intemperismo e quanto à forma de
manutenção.
Quanto à execução:
Membrana: impermeabilização composta por diversas camadas moldadas in
loco sobre o substrato. As membranas podem ser aplicadas a frio ou a quente sendo
que as membranas aplicadas a quente são compostas por materiais asfálticos que
necessitam ser aquecidos para atingir a viscosidade necessária para aderir ao
substrato.
Mantas:

impermeabilização

pré-fabricada

por

meio

de

sistemas

de

calandragem, extrusão ou extensor. As mantas podem ser total ou parcialmente
aderidas ao substrato. No primeiro caso a manta é aplicada com asfaltos aquecidos
como na Figura 7 ou sob chama de maçarico a gás como na Figura 8, o substrato
deve receber imprimação cuja função é favorecer a aderência da camada
impermeável.
Figura 7 - Aplicação de manta asfáltica aderida com asfalto quente

Fonte: Autora
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Figura 8 - Aplicação de manta asfáltica aderida com maçarico a gás

Fonte: Autora

Quanto à exposição ao intemperismo:
Resistentes

ao

intemperismo:

materiais

impermeabilizantes

cujas

propriedades proporcionam resistência à ação de raios ultravioleta. Alguns exemplos
são os poliuretanos asfálticos, PEAD (Polietileno de Alta Densidade), EPDM
(Etileno-Propileno-Dieno-Monômero).
Auto protegidos: materiais impermeabilizantes fabricados com acabamento
protetor que permite a exposição aos raios ultravioleta. São exemplos de materiais
auto protegidos as mantas asfálticas com acabamento em grânulos de ardósia ou
com filme de alumínio.
Pós-protegidos: materiais impermeabilizantes aos quais é possível aplicar
acabamento protetor como por exemplo a manta asfáltica à qual pode-se aplicar a
pintura acrílica.
Que requerem proteção:

são os materiais impermeabilizantes que

obrigatoriamente necessitam de camada de proteção como na Figura 9 (argamassa
de cimento e areia) pois não resistem à exposição ao intemperismo ou ao tráfego de
pessoas e veículos. São exemplos de impermeabilização que requer proteção a

34

emulsão asfáltica, mantas e membranas asfálticas, epóxi, cimento modificado com
polímero, etc.
Figura 9 – Piso impermeabilizado, execução de proteção mecânica de argamassa
sobre camada separadora de polietileno.

Fonte: Autora

Quanto à manutenção:
Passível de manutenção preventiva: todos os sistemas de impermeabilização
que permitem a manutenção preventiva sem remoção de revestimento ou proteções
mecânicas, ou seja, sem intervenção destrutiva. Springer (2005) inclui neste grupo
os impermeabilizantes resistentes ao intemperismo, auto protegidos, e pós
protegidos.
Passível de manutenção corretiva: são todos os sistemas que permitem a
manutenção corretiva de forma pontual, ou seja, aqueles que possuem camada
impermeabilizante na qual é possível realizar emendas e reparos localizados
recuperando o desempenho desejado para o sistema. São exemplos de
impermeabilizantes que aceitam reparos e emendas as mantas em geral,
membranas à base de asfaltos (exceto os oxidados) e membranas de polímeros
acrílicos e sintéticos.
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Sujeito à substituição total: os sistemas que não permitem reparos e emendas
pois podem sofrer carbonização ao ser submetido novamente à queima de
maçarico. Isso pode ocorrer com membranas asfálticas aplicadas a quente à base
de

asfaltos

oxidados

ou

policondensados.

Nestes

casos

o

sistema

de

impermeabilização tem de ser totalmente refeito em caso de necessidade de reparo.
Um dos sistemas de impermeabilização mais utilizados no mercado
atualmente é a manta asfáltica.
A NBR 9952 de 2014 classifica as mantas asfálticas de acordo com seu
desempenho a partir de ensaios para os seguintes parâmetros: espessura,
resistência à tração e alongamento, absorção de água e variação de massa,
flexibilidade à baixas temperaturas, resistência à impactos, escorrimento sob ação
do calor, estabilidade dimensional, envelhecimento acelerado, flexibilidade após
envelhecimento acelerado, estanqueidade e resistência ao rasgo. A classificação é
feita com numeração de I a IV sendo que a manta tipo I tem a menor resistência à
tração, alongamento, ao rasgo e menor resistência no ensaio de estanqueidade à
água enquanto a manta tipo IV apresenta maior resistência para esses mesmos
parâmetros.
As mantas asfálticas podem ter diferentes acabamentos superficiais e a
especificação desta camada deve estar de acordo com a forma de aplicação e
utilização da área impermeabilizada. A ABNT NBR 9952 de 2014 cita como
acabamento superficial o material granular, geotêxtil, metálico, polietileno, areia de
baixa granulometria e plástico metalizado, a norma complementa que outros tipos de
acabamento podem ser utilizados desde que atendam aos requisitos da norma.
Os requisitos da ABNT NBR 9952 de 2014 quanto as características das
mantas e sua aderência são:
- Apresentar compatibilidade entre seus constituintes: asfalto, armadura e
acabamento das mantas asfálticas autoprotegidas, de modo a formar um conjunto
monolítico;
- Suportar esforços atuantes para os quais se destinam, mantendo-se
estanques;
- Apresentar superfície plana com espessura uniforme, de bordas paralelas,
não serrilhadas;
- Ser impermeáveis, resistentes à umidade e sem apresentar alteração de
volume quando em contato com a água;
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- Resistir aos álcalis e ácidos dissolvidos nas águas pluviais;
- A superfície de revestimento da face de colagem devem permitir boa
aderência sobre substratos de concreto ou argamassa quando corretamente
imprimados, atendendo a ABNT NBR 9686.
- Apresentar armadura distribuída uniformemente em toda a sua extensão e
que não se destaque, descole ou delamine ao longo do tempo.
As mantas asfálticas com acabamento geotêxtil aceita a aplicação de
pinturas. As mantas asfálticas com acabamento granular, ardosiado e o aluminizado
protegem a manta de efeitos climáticos e, portanto, podem ficar expostas ao tempo.
Para áreas de jardinagem existe a manta antiraiz que contém aditivo para evitar
perfurações que as plantas possam causar.
O asfalto utilizado na fabricação de mantas pode ser modificado por
polímeros que lhe conferem determinadas características físicas plásticas ou
elásticas desejadas conforme a aplicação.

2.3

Comparação entre os sistemas de impermeabilização
SOUZA (1997) caracterizou detalhadamente cada um dos sistemas de

impermeabilização citados anteriormente quanto as camadas constituintes, materiais
empregados e método de execução. Para agrupar e comparar as informações
obtidas da caracterização dos sistemas, SOUZA (1997) elaborou uma tabela resumo
com critérios a partir da proposta de MELHADO et al. (1996).
Com base nas informações de SOUZA (1997), atualizando informação de
disponibilidade da manta asfáltica no mercado e incluindo o sistema de
impermeabilização com poliuréia, é apresentada a Tabela 4.
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Tabela 4 - Comparação geral entre os sistemas de impermeabilização de lajes de edificações
Argamassas

Membrana
asfáltica a frio
Espessura total
relativamente
Pequena, quando grande em
Pequena em
se aplica a
decorrência da
virtude da
camada
necessidade de
utilização das
aplicação direta impermeável
diretamente sobre camadas de
sobre a laje
a laje
regularização e
proteção
mecânica
Cristalizantes

Espessura
total do
sistema

Relativamente
reduzida em
virtude de o
sistema
constituir-se de
apenas uma
camada

Flexibilidade

Camada
impermeável
rígida, porém,
pode-se obter
alguma
flexibilidade com
a utilização de
Camada
argamassas
impermeável
modificadas com rígida
polímeros; essa
flexibilidade,
entretanto, não é
comparável à
dos sistemas
flexíveis

Cimentícios

A flexibilidade da
camada
impermeável pode
ser
consideravelment
Camada
e aumentada com
impermeável
a utilização de
flexível
maiores teores de
polímeros
podendo-se
considerá-la como
semi-flexível

Membrana
asfáltica a quente
Espessura total
relativamente
grande em
decorrência da
necessidade de
utilização das
camadas de
regularização e
proteção
mecânica

Espessura total
relativamente
grande em
decorrência da
necessidade de
utilização das
camadas de
regularização e
proteção
mecânica

Pequena em
virtude da
aplicação direta
sobre a laje

Camada
impermeável
flexível

Camada
impermeável
flexível

Camada
impermeável
flexível

Manta asfáltica

Poliuréia
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Tabela 4 – (continuação)
Argamassas

Facilidade de
execução do
sistema

Grande
facilidade de
execução em
razão da
existência de
apenas uma
camada

Grande
disponibilidade
de hidrofugantes;
Disponibilidad
porém, existe um
e dos
número limitado
materiais
de fornecedores
de resinas
poliméricas

Cristalizantes

Cimentícios

Fácil de aplicar
uma vez que
consiste na
aplicação de
mistura dos
produtos na
forma de
pintura

Fácil de aplicar
uma vez que
consiste na
aplicação de
mistura dos
produtos na forma
de pintura, porém,
a existência de
armaduras em
alguns sistemas
pode dificultar a
execução da
camada
impermeável

Média
disponibilidade de
produtos no
mercado

Média
disponibilidade
de produtos no
mercado

Membrana
asfáltica a frio

Membrana
asfáltica a quente

Manta asfáltica

Poliuréia

Sistema composto
Sistema composto
por várias
por várias
camadas; a
camadas; a
camada
camada
impermeável é
impermeável é
aplicada na forma
aplicada na forma
de pintura; porém,
de pintura; porém,
a necessidade de
a necessidade de
aquecimento e
aplicação da
aplicação de
armadura é um
armadura são
complicador
complicadores

Sistema composto
por várias
camadas; a
camada
impermeável é
fácil e
rapidamente
aplicada, porém,
quando o
ambiente possui
muitos recortes
essa aplicação
torna-se mais
dificultada

Sistema composto
por camada de
imprimação e
camada
impermeável, é
rapidamente
aplicado porém
exige uso de
equipamentos
especificos como
pulverizador e
misturador

Grande
disponibilidade de
materiais
especialmente em
emulsão; já os
asfaltos em
solução
modificados
possuem menor
disponibilidade

Relativamente
grande
disponibilidade de
materiais no
mercado

Menor
disponibilidade em
razão do número
reduzido de
fabricantes

Relativamente
grande
disponibilidade de
materiais no
mercado
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Tabela 4 – (continuação)
Argamassas

Elevada em
Produtividade
virtude da
durante a
existência de
execução do
apenas uma
sistema
camada

Segurança
durante a
aplicação da
camada
impermeável

Não oferece
riscos

Cristalizantes
Limitada pela
necessidade de
aplicação de
várias demãos;
porém, pode
ser
compensada
pelo número
menor de
camadas

Não oferece
riscos, exceto
em relação à
alcalinidade
dos materiais
utilizados

Cimentícios

Membrana
asfáltica a frio

Membrana
asfáltica a quente

Manta asfáltica

Poliuréia

Limitada pela
necessidade de
aplicação de
várias demãos;
porém, pode ser
compensada pelo
número menor de
camadas

Reduzida quando
se utiliza
emulsões pela
necessidade de
espera para
secagem entre as
várias demãos

Existe a
necessidade de se
Existe a
aguardar a
necessidade de se
secagem do
aguardar a
suporte; a
secagem do
aplicação da
suporte; a
camada
aplicação das
impermeável é
demãos do asfalto
relativamente
quente não exige
rápida desde que
grande espera
não haja excesso
de recortes

Não oferece
riscos, exceto em
relação à
alcalinidade dos
materiais
utilizados

Quando se
empregam
emulsões não
existem riscos,
porém, a
utilização de
asfaltos em
solução oferece
riscos de
intoxicação e
incêndio

Risco de
dermatites,
irritação de vias
respiratórias. Deve
Riscos de
Riscos de
ser aplicado com
queimaduras e
queimaduras em
equipamento de
incêndios em
razão da utilização proteção
razão da utilização
de maçarico
respiratória do tipo
de asfalto quente
autônomo com
pressão positiva e
vestuário protetor
completo.

Elevada em
virtude da
secagem rápida
da camada (30
segundos). Antes
da aplicação é
necessária
imprimação e
espera da
secagem de 6h.
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Tabela 4 – (continuação)
Argamassas

Necessidade
de mão de
obra
especializada

Cristalizantes

Não exige mão
Não exige mão
de obra
de obra
altamente
altamente
especializada,
especializada,
porém, a
porém, a mistura mistura da
da argamassa
argamassa
requer cuidados requer
especiais
cuidados
especiais

Possibilidade
Limitada pela
de aplicação e
deformabilidade
restrições de
do suporte
emprego

Somente em
suportes com
deformabilidad
e reduzida

Fonte: Adaptado de SOUZA (1997)

Cimentícios

Membrana
asfáltica a frio

Membrana
asfáltica a quente

Manta asfáltica

Poliuréia

Exige mão de obra
especializada em
Exige mão de
Exige mão de
razão da mistura
obra especializada
obra especializada Exige mão de
do bicomponente
Idem, também em
em razão da
especialmente
obra especializada
e aplicação com
possibilidade de
relação à
quando se utiliza
em razão da
pulverizador cuja
deterioração da
aplicação de
asfaltos
utilização do
espessura do
armaduras
manta quando se
modificados em
asfalto aquecido
produto
emprega o
solução
dependerá da
maçarico
experiência do
aplicador
Possibilidade de
aplicação em
Irrestrita, com a
suportes mais
deformáveis
ressalva de que o
Irrestrita, porém,
Irrestrita, porém,
quando se utiliza
seu emprego em
pode ser limitada pode ser limitada
maiores teores de
ambientes nos
Irrestrita
pela espessura
pela espessura
polímeros que
quais existe
total do sistema
total do sistema
conferem maior
grandes recortes é
flexibilidade à
dificultada
camada
impermeável

41

2.4

Planejamento e sequenciamento das atividades de execução
Planejar qualquer atividade antes de executá-la aumenta o potencial de

finalizá-la com sucesso. Nessa fase é possível fazer intervenções no projeto cujos
custos são menores do que se fossem feitas durante a fase de construção. Durante
o planejamento das atividades é importante verificar se foram realizadas as
compatibilizações entre o projeto de impermeabilização e os projetos de arquitetura,
instalações e revestimentos.
O responsável pelo planejamento precisará conhecer os sistemas e materiais
que serão aplicados, suas quantidades, os prazos de execução de cada etapa
detalhadamente e também pensar de forma generalista a liberação das áreas do
edifício. O sequenciamento de liberação irá depender das interfaces detectadas com
equipes de outras atividades e de necessidades específicas de cada obra. Essas
necessidades específicas podem ser, por exemplo, marcos contratuais que definam
claramente a data de entrega de algum serviço ou área da construção, podem ser
também a data limite prevista de entrega da edificação que delimitará a data limite
para o término de cada atividade.
As peculiaridades de cada obra acabam por orientar o sequenciamento dos
serviços. Por exemplo, se houver juntas de dilatação em um prédio e alguma delas
estiver locada em cobertura de laje exposta ao tempo, provavelmente a
estanqueidade da obra terá como prioridade a impermeabilização dessa junta de
dilatação. Portanto, essa deve ser definida como caminho crítico pois abrirá frentes
para os serviços que necessariamente precisam ser executados em áreas sem
presença de umidade como paredes de placas de gesso acartonado, forros,
pinturas, dentre outras.
O planejador deve conhecer a produtividade das equipes das atividades
predecessoras e sucessoras da impermeabilização para elaborar um cronograma
que evite atrasos, ociosidade da mão de obra e sobreposição inadequada de
atividades como pode ser vista na Figura 10.
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Figura 10 – sobreposição inadequada de atividades, serviços de instalação de
teto em sala em teste de estanqueidade

Fonte: Autora

Para reforçar a importância de se planejar as atividades, na Figura 11 é
possível observar o serviço de furação de laje em momento posterior à
impermeabilização, a perfuratriz foi utilizada com proteção na base para evitar danos
à manta e o furo foi depois adequadamente impermeabilizado. A furação em laje
após impermeabilização pode comprometer a qualidade do serviço senão for
adequadamente tratada. Na Figura 12 é possível observar uma laje de concreto com
os tubos passantes já instalados, a impermeabilização nesse caso será feita
somente após a furação da laje.
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Figura 11 – furação de laje após impermeabilização

Fonte: Autora
Figura 12 - laje de concreto com tubos passantes chumbados e regularização de
piso executada

Fonte: Autora

Logo deve-se incluir no cronograma planejado uma atividade da equipe de
qualidade ou do inspetor do serviço para a verificação visual in loco da execução do
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projeto de hidráulica: se a área analisada contiver todos os tubos passantes
previstos, poderá ser liberada para início da regularização e impermeabilização. Os
tubos passantes posicionados nas locações dos ralos devem ter sua parte superior
cortada no nível da regularização conforme ilustrado na Figura 13 para depois ser
executados os arremates de impermeabilização.
Figura 13 – tubo passante para ralo com a parte superior cortada no nível
da regularização

Fonte: Autora

A rotina de inspeção e verificação da execução conforme projeto pode ser
aplicada genericamente a qualquer atividade da obra.
Um exemplo de atividade sucessora que pode interferir na impermeabilização
é a situação de transporte de equipamentos pesados até suas bases definitivas cuja
rota inclui áreas impermeabilizadas sem proteção mecânica. A solução pode ser
alterar o caminho do equipamento ou prever alguma proteção mecânica definitiva ou
provisória para a área de passagem.
Após o término da aplicação do impermeabilizante deve-se prever o
isolamento da área durante a fase de teste de estanqueidade e apenas deverá ser
aberta para tráfego após a cura da proteção mecânica.
Na

Tabela 5 foi detalhado

o

sequenciamento de atividades

para

impermeabilização hipotética de uma laje que contém componentes hidráulicos. É
importante observar que para cada projeto deve ser estudado um sequenciamento
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de atividades e cronograma específico que atenda as características de cada
sistema de impermeabilização.
Tabela 5 - Sequenciamento de atividades resumido de um ambiente

impermeabilizado
1

Obra - Impermeabilização hipotética de uma laje de concreto armado

1.1

Marcação de furos em laje

1.2

Verificação da marcação de furos pela equipe de gestão da qualidade

1.3

Furação de laje

1.4

Chumbamento de tubos passantes

1.5

Limpeza de superfície/preparação do substrato

1.6

Regularização do piso e execução de meia cana (argamassa de cimento e
areia)

1.7

Corte da parte superior dos tubos passantes

1.8

Verificação de caimento da regularização (teste com água)

1.9

Imprimação ou pintura primária

1.10

Aplicação de impermeabilizante e execução de arremates

1.11

Isolamento da área com cerquite, tapume, portas e outros

1.12

Teste de estanqueidade

1.13
1.14
1.15
1.16

Aplicação de camada separadora (papel kraft, filme de polietileno para situações
nas quais não deve haver aderência entre camadas)
Colocação de isolante térmico (não é item obrigatório para todas as áreas, é
mais comumente utilizado em lajes de cobertura).
Execução de proteção mecânica (argamassa de cimento e areia, pode ser
armada com tela ou não dependendo do tipo de tráfego de utilização)
Aplicação dos acabamentos (cerâmicas, pinturas, etc.)

Fonte: Autora
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3

PATOLOGIAS EM EDIFICAÇÕES, ASPECTOS DE DESEMPENHO E

MANUTENÇÃO

3.1

Problemas patológicos relacionados à presença de umidade em

edificações
A umidade quando ocorre de forma rápida e isolada pode até não vir a trazer
defeitos na construção, porém, quando a ocorrência é crônica torna-se iminente o
surgimento de manchas, destacamento de revestimentos entre outros problemas. É
importante observar que a solução para essas patologias não se dá apenas pela
execução de sistemas de impermeabilização. A estanqueidade do prédio como um
todo, a dosagem do concreto, a execução e manutenção influenciam no surgimento
de patologias.
O objetivo deste capítulo é apresentar as principais patologias relacionadas à
presença umidade em edificações.
3.1.1 Manchas de umidade
A presença de umidade nas edificações altera as características dos materiais
como cor e textura, surgem em diversos elementos como paredes, pisos e
revestimentos. As manchas podem ser, a princípio, apenas esteticamente
indesejáveis, mas são prenúncio do surgimento de outras patologias. Se não
investigada, a causa inicial pode continuar contribuindo para a evolução de
problemas relacionados à umidade.
Manchas podem ser provenientes da própria umidade da fase de construção
e ficam evidentes quando não são respeitados os tempos de cura ou quando
aplicados materiais com diferentes características higroscópicas. Na Figura 14 pode
ser observada mancha em parede devido à umidade proveniente do solo. A parede
observada foi construída em contato direto com o solo sem impermeabilização.
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Figura 14 - parede de alvenaria com pintura sobre massa, mancha devido à
umidade proveniente do solo

Fonte: Autora

3.1.2 Fissuras
A presença de umidade afeta diretamente a massa e volume dos materiais de
construção, o aumento do teor de umidade ocasiona expansão volumétrica do
material e a diminuição da umidade ocasiona contração. A esta variação
dimensional devido à alteração de umidade se dá o nome de movimentação
higroscópica. A Figura 15 ilustra a movimentação higroscópica de componentes de
uma parede de alvenaria, tijolos podem deformar de forma diferente da argamassa
de assentamento causando fissuras.
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Figura 15 - Trincas horizontais em alvenaria devido à expansão de tijolos

Fonte: adaptada de THOMAZ, 1996.

A diferença de exposição à umidade em uma mesma parede pode originar
trincas. Por exemplo, uma parede que absorve umidade do solo via ascendente e
tem as fiadas de alvenaria superiores mais suscetíveis à insolação e evaporação,
terá uma trinca horizontal devido à diferença de expansão volumétrica entre as
fiadas inferiores e superiores. Essa situação pode ser observada na Figura 16, neste
caso a impermeabilização correta das fundações poderia evitar essa patologia.
Figura 16 - trinca horizontal na base da alvenaria por efeito da umidade do solo.

Fonte: adaptada de THOMAZ, 1996.

3.1.3 Lixiviação do concreto
A lixiviação é o processo de dissolução e transporte de constituintes de
elementos sólidos. Por capilaridade a água percola através do concreto, pode diluir
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cristais de hidróxido de cálcio Ca (OH)2 e hidróxido magnésio Mg (OH)2 e carregá-los
para a superfície.
A consequência da lixiviação é: a diminuição de resistência mecânica da peça
de concreto devido à perda de constituintes sólidos e ao aumento da porosidade,
aumento da exposição à agentes agressivos, diminuição do pH do concreto,
despassivação da armadura e por isso um aumento do risco de corrosão do aço. A
superfície do concreto passa a se apresentar com textura arenosa ou com
agregados expostos sem a pasta superficial5.
Às camadas de cristais lixiviados e depositados na superfície do concreto dáse o nome de eflorescência, SPRINGER (2005).
Os sais diluídos no interior do concreto afloram na superfície, devido à
evaporação da água ou pela interação química com CO2 presente na atmosfera
resultam em depósitos cristalizados6.
Em casos que há presença de sulfatos há formação de etringita (C6 ASH32)
com aumento de volume. Forças de tração surgem dentro da própria estrutura, como
o concreto não possui grandes resistências à tração em comparação à sua
resistência à compressão, aparecem fissuras que podem causar o destacamento de
revestimentos e até mesmo danos estruturais5.
A Figura 17 exibe imagem de uma parede construída sem impermeabilização
e em contato direto com o solo, a parede apresenta manchas, fungos e
eflorescências.

5

HELENE, Paulo. A nova NB 1/2003 (NBR 6118) e a vida útil das estruturas de concreto.
1997. Disponível em: <http://www.phd.eng.br/wp-content/uploads/ 2014/06/185.pdf>. Acesso
em: 13 ago. 2016.
6
“Investigação da Reação Álcali-Agregado (RAA) em Testemunhos de Concreto e
Agregados Constituintes” CAMILO MIZUMOTO Unesp Mestrado Ilha Solteira Jun 2009
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/91463/mizumoto_c_me_ilha.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y
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Figura 17 - parede de alvenaria sob viga de concreto armado, presença de
manchas, eflorescências e fungos.

Fonte: A autora.
Figura 18 - estrutura de concreto na qual há processo de cristalização dos sais
lixiviados

Fonte: QUEIROZ/AE, Tiago. Jornal da Tarde, dez 2010. Disponível em:
http://blogs.estadao.com.br/jt-cidades/em-ruinas-fau-recebe-r-6-mi-para-reforma/
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3.1.4 Carbonatação
A carbonatação do concreto é o processo de transformação dos hidróxidos de
cálcio ou magnésio em carbonatos devido ao contato com gás carbônico em meio
úmido. Esse processo é favorecido em casos de maior porosidade do concreto,
presença de fissuras, maiores taxas de CO2 no ambiente e ocupação parcial dos
poros por oxigênio e água7.
Soluções ácidas em contato com elementos de pH básico resultam em sal e
água8 tornando a condição do concreto mais favorável à corrosão da armadura9
devido à queda do pH e consequente despassivação da armadura.
Um ensaio que pode ser realizado para detectar áreas carbonatadas no
concreto é a aplicação de fenolftaleína na peça analisada. A fenolftaleína em contato
com o concreto com pH menor que 8,3 se mantém incolor. Nas áreas com pH acima
de 8,3 (pH mais básico) assume a colocação rosa a vermelho. Na Figura 19 é
possível ver uma peça de concreto testada com fenolftaleína apresentando áreas
carbonatadas.
O problema da carbonatação pode ocorrer independentemente da existência
de um sistema de impermeabilização, a correção deste problema não se dá pela
aplicação de camada impermeabilizante, no entanto, é importante destacar a
participação da impermeabilização na obtenção de estanqueidade da edificação
como um todo evitando a exposição do concreto à umidade e prevenindo o
surgimento de patologias. Outra ação importante para se evitar que ocorra
carbonatação é a utilização de concreto com baixa porosidade.

7

THOMAZ, Ercio. Qual a diferença entre lixiviação e carbonatação? Quais patologias
podem advir desses fenômenos? Como evitá-los? Lixiviação x carbonatação. Revista
Téchne,
São
Paulo,
n.
151,
Out.
2009.
Disponível
em:
<http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/151/ipt-responde-lixiviacao-x-carbonatacao
285779-1.aspx> Acesso em: 25 jul. 2016.
8
Baseado na Teoria ácido-base de Arrhenius 1887.
9
MEDEIROS, Heloisa. Doenças concretas: Conheça as principais causas de patologias de
concreto provocadas por elementos químicos presentes no ar e na água. Revista Téchne,
São Paulo, n. 160, jul. 2010. Disponível em: <http://techne.pini.com.br/engenhariacivil/160/doencas-concretas-conheca-as-principais-causas-de-patologias-de-2877631.aspx>. Acesso em: 30 jul. 2016.
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Figura 19 - peça de concreto testada com fenolftaleína, área em cinza encontra-se
carbonatada

Fonte: THOMAZ, Ércio. Notas de aula, 2014.

3.1.5 Biodeterioração
A biodeterioração é a interação negativa e indesejada que ocorre entre
microrganismos e os materiais com efeito destrutivo. A existência de condições
ideais como presença de umidade, temperatura entre 20⁰ a 30⁰ C, rugosidade da
superfície e presença de nutrientes irão propiciar a proliferação de microorganismos.
Ecossistemas microbianos criam biofilmes gelatinosos a partir da umidade presente
na edificação e permitem a fixação de outras partículas. Os microrganismos
envolvidos neste processo geralmente são fungos, algas, protozoários, bactérias e
liquens, estes utilizam o substrato de fixação como alimento e excretam metabólitos
ácidos. De seu metabolismo têm-se como produto final substâncias de pH ácido,
comprometem a estética e durabilidade das estruturas de concreto armado10.

10

FILLA, Julio Cesar; AUDIBERT, Jorge Luiz; MORALES, Gilson. Biodeterioração de
concretos e argamassas. Revista Téchne, São Paulo, n. 157, abr. 2010. Disponível em:
<http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/157/artigo285799-1.aspx>. Acesso em: 1 dez.
2015.
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3.1.6 Corrosão de metais
A corrosão do aço ocorre quando há diferença de potencial na superfície da
peça de forma que surja uma célula de corrosão galvânica. Para que essa situação
exista, é necessário haver uma concentração diferenciada de sais, solicitações
diferenciadas ao longo das armaduras, utilização de metais com diferentes
eletronegatividades em contato entre si, porosidade irregular no concreto armado ou
encruamento localizado devido ao excesso de dobras nas barras de aço. Segundo
HELENE 2004, a despassivação prejudicial somente ocorre de significativamente
em ambientes com umidade relativa do ar entre 65% e 98% ou em situação que
exista ciclos de molhagem e secagem.
A corrosão é facilitada por ciclos de secagem e umedecimento da estrutura e
consequentemente do metal, contaminação por cloretos e avanço da carbonatação
(despassivação da armadura). O pH diminuído, a presença de oxigênio e de íons
cloreto contribuem para o funcionamento da célula de corrosão galvânica.

3.2

Aspectos

de

desempenho

e

manutenção

de

sistemas

de

impermeabilização de edificações
Para que a durabilidade planejada de uma edificação seja alcançada é
necessário que durante a construção sejam atendidas as normas técnicas e boas
práticas de execução além de, durante a utilização, que seja atendido o Manual de
uso, operação e manutenção11.
O Manual de uso deve informar quanto:
• As características técnicas da edificação construída;
• Aos procedimentos recomendáveis e obrigatórios para conservação, uso e
manutenção da edificação e equipamentos;
• A correta utilização do imóvel com o intuito de evitar falhas ou acidentes;

O Manual de uso, operação e manutenção deve ser elaborado pelo responsável pela
produção da edificação (construtor/incorporador) e entregue ao usuário final. A forma e
conteúdo mínimo deste manual é normalizado pela NBR ABNT 14037 de 2011.
11

54

A realização da correta manutenção como previsto no manual do usuário é
essencial para atingir a vida útil prevista em projeto12. O desempenho da edificação
ao longo do tempo sob influência da realização de manutenção pode ser observado
no Gráfico 2. É evidenciado que a vida útil da edificação sem manutenção é menor
que a vida útil de projeto na qual se prevê a realização de manutenção obrigatória
pelo usuário.
Gráfico 2 - Desempenho de uma edificação ao longo do tempo sob influência
da realização de manutenção.

Fonte: ABNT NBR 15575-1 de 2013.

A sigla VUP indicada no gráfico significa Vida Útil de Projeto e é o período
teórico estimado para o qual o sistema é projetado de forma que atenda aos
requisitos das normas aplicáveis.
Vida útil é o período de tempo durante o qual uma edificação e/ou seus
sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos,
com atendimento dos níveis de desempenho previstos na ABNT NBR 15575, ou
seja, atendendo satisfatoriamente a todos os requisitos de segurança, saúde e
higiene.
Os projetos devem trazer a informação de VUP e a ABNT NBR 15575 parte 1,
anexo C exemplifica as VUPs mínimas, intermediárias e superiores de cada parte da
12

É importante observar que a ABNT NBR 15575 é bastante recente (2013) e a ABNT NBR
5674 apresenta sugestões de programa de manutenção, ou seja, é possível que o conteúdo
dos manuais do usuário seja superficial caso contenha apenas o mínimo sugerido em
norma.
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edificação. Essa exemplificação está reproduzida na Tabela 6. Observa-se pela
Tabela 6 que para a impermeabilização manutenível somente com a quebra de
revestimentos a VUP mínima é de 20 anos. Essa VUP mínima de 20 anos é
consonante com o fato de que em grande parte das vezes não existe acesso à
impermeabilização, situação que obrigará que as intervenções sejam corretivas ao
invés de preventivas. Ou seja, para as partes da edificação que não existe acesso
para manutenção sem quebra de revestimentos deve-se prever VUP maiores e, para
as partes que não permitem acesso para manutenção a VUP do sistema deve ser
igual a VUP do próprio edifício como pode ser observado na Tabela 7.

Tabela 6 - Exemplos de Vida Útil de Projeto
Parte da
Edificação

Exemplos
Mínimo

Componentes de juntas e
rejuntamentos;
mata-juntas,
sancas, golas, rodapés e demais
Impermeabilização componentes de arremate
manutenível sem
quebra de
revestimentos
Impermeabilização de caixa
d'água,
jardineiras,
áreas
externas com jardins, coberturas
não utilizáveis, calhas e outros

Impermeabilização
manutenível
somente com a
quebra dos
revestimentos

Impermeabilizações de áreas
internas, de piscina, de áreas
externas
com
pisos,
de
coberturas utilizáveis, de rampas
de garagem, etc.

VUP
anos
Intermediário Superior

≥4

≥5

≥6

≥8

≥ 10

≥ 12

≥ 20

≥ 25

≥ 30

Fonte: ABNT NBR 15575-1

Apesar de existirem VUPs mínimas para os sistemas de impermeabilização e
exemplificação das áreas sujeitas à manutenção sem quebra de revestimentos ou
não, é importante atentar-se ao fato de que são exemplos e a situação de
manutenção de cada área específica deve ser estudada durante o desenvolvimento
de projeto. Pode não ser razoável, por exemplo, que jardineiras tenham de ser
removidas e refeitas a cada 8 anos para manutenção de sistemas de
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impermeabilização. Nesse caso não existe revestimento a ser quebrado durante a
manutenção da camada impermeável, mas o impacto e o custo de remover todas as
plantas e terra podem ser altos em casos de grandes jardins. A depender do projeto
pode-se considerar VUPs maiores para este caso.
Tabela 7 - Categoria de vida útil de projeto para partes do edifício
Descrição
Vida útil
Categoria

1

2

Substituível

Vida útil mais curta que o
Muitos
edifício, sendo sua substituição revestimentos
de
fácil e prevista na etapa de pisos, louças e metais
projeto.
sanitários

Manutenível

São
duráveis,
porém,
necessitam de manutenção
Revestimentos de
periódica, e são passíveis de
fachadas e janelas
substituição ao longo da vida
útil do edifício

Não
manutenível

3

Exemplos típicos

Fundações
e
Devem ter a mesma vida útil
do
edifício
por
não muitos
elementos
possibilitarem manutenção
estruturais

Fonte: ABNT NBR 15575-1, anexo C.

Estabelecer os requisitos para a gestão do sistema de manutenção de
edifícios é o escopo da ABNT NBR 5674 de 2012. Segundo a própria norma,
sistema de manutenção é o conjunto de procedimentos organizados para gerenciar
os serviços de manutenção que são as intervenções realizadas na edificação e seus
sistemas, elementos ou componentes constituintes. A gestão do sistema deve incluir
meios de preservar as características originais do edifício e prevenir a perda de
desempenho decorrente da degradação dos sistemas que a compõem, seus
elementos ou componentes.
As definições de manutenções existentes segundo a ABNT NBR 5674 de
2012 são:
•

Manutenção

rotineira:

caracterizada

por

serviços

constantes,

padronizados e cíclicos como limpeza geral e lavagem de áreas comuns;
•

Manutenção corretiva: caracterizada por serviços que demandam ação

ou intervenção imediata para permitir a continuidade do uso dos sistemas,
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elementos ou componentes das edificações ou evitar graves riscos ou prejuízos
pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuários ou proprietários;
•

Manutenção preventiva: neste modo de manutenção os serviços são

realizados de forma programada com antecedência, priorizando as solicitações dos
usuários, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou
componentes das edificações em uso, gravidade e urgência, e relatórios de
verificações periódicas sobre seu estado de degradação.
Outra forma de manutenção que tem se tornado comum principalmente em
ambientes industriais, mas não é citada nessa norma é a manutenção preditiva.
Nessa forma de manutenção a intervenção é orientada por monitoramento do
comportamento de um sistema ou equipamento. Dessa maneira as necessidades de
manutenção são antecipadas conforme desempenho observado.
Sobre rotina de manutenção predial a ABNT NBR 5674 de 2012 sugere um
modelo para elaboração de programação de manutenção preventiva com rotina de
inspeções de uma edificação ao longo do tempo.
Quanto ao sistema de impermeabilização, a ABNT NBR 5674 de 2012 sugere
inspeção anual de áreas molhadas internas e externas, piscinas, reservatórios,
coberturas, jardins e espelhos d’água. A atividade indicada consiste em verificar a
integridade do sistema e reconstruir a proteção mecânica, verificar sinais de
infiltração ou falhas de impermeabilização exposta. Tal atividade seria realizada pela
equipe de manutenção local. A rotina sugerida não é restritiva, portanto, é
importante que o programa de manutenção seja elaborado conforme a necessidade
específica de cada edificação.
Dentre os parâmetros que devem ser contemplados na avaliação dos
indicadores de eficiência da gestão do sistema de manutenção está o atendimento
ao desempenho das edificações e seus sistemas conforme descrito na ABNT NBR
15575 (Edificações habitacionais – Desempenho, partes 1 a 6).
A norma ABNT NBR 15575 estabelece requisitos e critérios de desempenho
aplicáveis às edificações habitacionais bem como para os sistemas específicos que
a compõem. O conjunto de requisitos e critérios são estabelecidos com base nos
requisitos do usuário e independentemente de sua forma ou dos materiais
constituintes. Ou seja, não se determina o material a ser utilizado, mas o
desempenho requerido pelo usuário.
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No que se trata especificamente da estanqueidade à água de ambientes
internos a ABNT NBR 15575 parte 3 de 2013 estabelece requisitos e critérios para
sistemas de piso em contato com umidade ascendente e sistemas de pisos de áreas
molhadas. A norma de desempenho também aborda o requisito de estanqueidade à
água de fachadas e coberturas, mas não serão detalhadas nesse capítulo.
Para melhor compreensão, transcreve-se aqui as definições de áreas
molhadas e molháveis conforme norma de desempenho:
- Áreas molhadas: áreas da edificação cuja condição de uso e exposição
poderá resultar na formação de lâmina de água (por exemplo banheiro com
chuveiro, área de serviço e áreas descobertas).
- Áreas molháveis: áreas da edificação que recebem respingos de água
decorrente da sua condição de uso e exposição e que não resulte na formação de
lâmina de água (por exemplo banheiro sem chuveiro, cozinhas e sacadas cobertas).
Às áreas molháveis não são aplicados os requisitos de estanqueidade e essa
informação deve constar no Manual de uso e operação.
Os sistemas de pisos em contato com umidade ascendente devem evitar
condições de risco à saúde dos usuários e deterioração da camada de acabamento
dos pisos e áreas adjacentes e para tal devem se estanques considerando-se a
máxima altura do lençol freático para o local da obra. A avaliação desse critério pode
ser feita pela análise de projeto ou por inspeções in loco.
Os sistemas de pisos de áreas molhadas devem ser estanques. O método de
avaliação é o ensaio no qual se submete o ambiente impermeabilizado à uma lâmina
de água de no mínimo 10 mm no ponto mais alto por 72 horas. Após esse ensaio
não deve haver surgimento de umidade na superfície inferior e nos encontros com
paredes e pisos adjacentes.
3.3

Exemplo

de

cálculo

do

custo

de

retrabalho

em

sistema

de

impermeabilização
A norma de desempenho ABNT NBR 15575-1 classifica o custo de
manutenção e reposição de sistemas e componentes ao longo da vida útil de uma
edificação, essa classificação está representada na Tabela 8.
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Tabela 8 - Custo de manutenção e reposição ao longo da vida útil
Categoria

Descrição

Exemplos típicos

A

Baixo custo de manutenção

Vazamentos em metais
sanitários

B

Médio custo de manutenção ou reparação

Pintura de revestimentos
internos

Médio ou alto custo de manutenção ou
reparação
Custo de reposição (do elemento ou do
sistema) equivalente ao custo inicial
Alto custo de manutenção e/ou reparação
Custo de reposição superior ao custo
inicial
Comprometimento da durabilidade afeta
outras partes do edifício

C

D

Alto custo de manutenção ou reparação
Custo de reposição muito superior ao
custo inicial

E

Pintura de fachadas,
esquadrias de portas, pisos
internos e telhamento
Troca integral da
impermeabilização de piscinas
Troca integral dos
revestimentos de fachada e
estrutura de telhados

Fonte: ABNT NBR 15575-1, anexo C.
Será apresentado adiante um cálculo de duas situações hipotéticas para
exemplificar a diferença de valores a execução da impermeabilização de forma
correta na construção inicial e, o refazimento após término da construção com o
intuito de consertar um problema de infiltração.
Na Figura 20 está representado (sem escala) em planta baixa um banheiro
padrão utilizado no cálculo a seguir. Na Figura 21 está representada uma seção
típica de um banheiro impermeabilizado com argamassa polimérica. O material
indicado neste exemplo tem baixo custo e fácil aplicação em ambientes pequenos e
com recortes.
Figura 20 - planta baixa do banheiro utilizado no cálculo de custo.

Fonte: Autora
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Figura 21 - seção de um banheiro com impermeabilização polimérica.

Fonte: Autora

Foi considerado para o cálculo a impermeabilização da área em planta, a área
na vertical de 25 cm de forma que a impermeabilização final fique 20 cm acima do
piso acabado e a área na vertical com altura de 1,7 m na região do box com
chuveiro.
Área a ser impermeabilizada = 10,00 m²
Preço unitário do material + aplicação13 = R$ 27,83/m²
Custo total da impermeabilização com argamassa polimérica = R$ 278,30
Logo, para um banheiro de 3,51 m2 com chuveiro, o valor da execução de
impermeabilização de R$ 278,30.
Para o mesmo ambiente cuja execução inicial não foi adequada e
posteriormente, após entrega da obra, detecta-se a necessidade de refazê-la, os
serviços mínimos a serem executados seriam:
1. Remoção dos materiais
1.1 Demolição do revestimento cerâmico de piso e parede.

13

Cotação de preços realizada pela autora no estado de São Paulo, data base dos preços
agosto de 2016, demais preços foram consultados no Boletim Referencial de Custos da
Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS), data base de preço jul/2016.
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Considerada a demolição de revestimento cerâmico de piso e parede sendo
esta última com altura de 1,70 m em todo o ambiente, totalizando 17,75 m².
Custo unitário da demolição de revestimento cerâmico = R$ 25,88/m²
Total para remoção de revestimento cerâmico = R$ 407,61.
1.2 Demolição de contrapiso, chapisco, emboço e reboco
Considerada a espessura média de 6 cm, demolição do contrapiso na área
total do banheiro de 3,51 m² e, demolição de chapisco, emboço e reboco sob
revestimento cerâmico de parede totalizando 12,24 m².
Custo unitário da demolição de contrapiso = R$ 8,24/m².
Total para demolição de contrapiso = R$ 259,40.
1.3 Remoção de entulho com caçamba metálica
Considerado material com empolamento de 50% do volume inicial, gerando
um total de 3,55 m³ de entulho para o qual é necessária uma caçamba metálica para
a retirada.
Custo unitário para carga e descarga = R$ 19,77/m³.
Custo unitário para uma viagem em caçamba metálica de 4 m³ = R$
302,26/un.
Total para remoção de entulho = R$ 372,31.
2. Execução da impermeabilização
2.1 Execução de camada de regularização
Considerada camada de regularização com argamassa de cimento e areia de
traço 1:3 e espessura média de 3 cm.
Custo unitário para regularização = R$ 30,83/m2
Total para regularização = R$ 108,21.
2.2 Aplicação da argamassa polimérica
Foi considerado para o cálculo de impermeabilização a mesma área
detalhada no cálculo inicial deste capítulo: altura de 25 cm nas áreas externas ao
box, altura de 1,7 m na região do box com chuveiro e área total em planta do
banheiro.
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Área a ser impermeabilizada = 10,00 m²
Custo unitário do material aplicado = R$ 27,83/m²
Custo total da impermeabilização com argamassa polimérica = R$ 278,30
2.3 Execução da proteção mecânica simples
Considerada proteção mecânica com argamassa de cimento e areia em traço
1:7 com espessura média de 1,5 cm em toda a área em planta do banheiro de 3,51
m2.
Custo unitário da proteção mecânica = R$ 14,30.
Custo total da proteção mecânica = R$ 50,21.
3. Execução dos acabamentos
3.1 Instalação de revestimento cerâmico de piso e parede
Considerado o assentamento de revestimento cerâmico em todo o piso além
das paredes com altura de 1,70 m sendo a área total de 13,15 m2.
Custo unitário de assentamento de revestimento cerâmico = R$ 44,03.
Custo total do assentamento de revestimento cerâmico = R$ 578,99.
As composições de preço unitário utilizadas podem ser observadas na Tabela
9.
Tabela 9 – Composição de preços unitários
Demolição
Serviço

Un

Valor da
CPU

Qtde do
serviço

Valor Total do
Serviço

Demolição de revestimento
cerâmico ou similar

M2

25,88

15,75

407,61

Un

Valor
unitário

Coeficiente

Valor
parcial

02020 Pedreiro (SGSP)

H

20,10

0,14

2,82

02099 Servente (SGSP)

H

16,47

1,40

23,06

Código Descrição
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Tabela 9 – (Continuação)
Serviço

Un

Valor da
CPU

Qtde do
serviço

Valor Total do
Serviço

Demolição de argamassa de
regularização - espessura média
de 60mm

M2

16,47

15,75

259,40

Un

Valor
unitário

Coeficiente

Valor
parcial

H

16,47

1,00

16,47

Serviço

Un

Valor da
CPU

Qtde do
serviço

Valor Total do
Serviço

Remoção de entulho com
caçamba metálica, inclusive
carga manual e descarga em
bota-fora

M3

3,54

372,31

Código Descrição
02099 Servente (SGSP)

02099 Servente (SGSP)

H

Valor
unitário
16,47

Aluguel de caçamba
metálica 79722
Capacidade 4 m3 p/
entulho de alvenaria

Un

302,26

Código Descrição

Un

1,20

Valor
parcial
19,77

0,20

60,45

Coeficiente

Subtotal para demolição e remoção de revestimento

R$

1.039,33

Impermeabilização
Serviço

Un

Valor da
CPU

Qtde do
serviço

Valor Total do
Serviço

Regularização com argamassa de
cimento e areia - traço 1:3,
espessura média 30mm

M2

30,83

3,51

108,21

Código

Descrição

Un

02020
02099

Pedreiro (SGSP)
Servente (SGSP)

H
H

Valor
unitário
20,10
16,47

0,60
0,30

Valor
parcial
12,07
4,94

10630

Argamassa de
cimento com areia
grossa 1:3

M3

460,88

0,03

13,83

Serviço

Un

Valor da
CPU

Qtde do
serviço

Valor Total do
Serviço

Impermeabilização com
argamassa polimérica

M2

27,83

10,00

278,30

Coeficiente
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Tabela 9 – (Continuação)
Serviço

Un

Valor da
CPU

Qtde do
serviço

Valor Total do
Serviço

Proteção mecânica com
argamassa de cimento e areia traço 1:7, espessura média 15mm

M2

14,30

3,51

50,21

Descrição

Un

Valor
unitário

Coeficiente

Valor
parcial

02020
02099

Pedreiro (SGSP)
Servente (SGSP)

H
H

20,10
16,47

0,25
0,25

5,03
4,12

10638

Argamassa de
cimento com areia
grossa 1:7

M3

344,12

0,02

5,16

Código

Subtotal para impermeabilização

R$

436,72

Revestimento
Serviço

Un

Valor da
CPU

Qtde do
serviço

Valor Total do
Serviço

Azulejos, junta amarração ou a
prumo - assentes com
argamassa colante

M2

44,03

13,15

578,99

Descrição

Un

Valor
unitário

Coeficiente

Valor
parcial

02050

AZULEJISTA
(SGSP)

H

26,19

0,360000

9,4292

02099

Servente (SGSP)

H

16,47

0,200000

3,2946

10515

Cimento

Kg

1,09

0,250000

0,2725

10561

Argamassa colante
- uso interno - Tipo
AC-I - cor cinza

Kg

0,43

4,400000

1,8920

31505

Azulejo

Código

M2
26,49
1,100000
29,1390
Subtotal para assentamento de revestimento cerâmico
Total para retrabalho em sistema de impermeabilização +
recomposição do acabamento
Fonte: Autora

Com

este

cálculo

pode-se

verificar

que

para

a

R$

578,99

R$

2.055,04

execução

de

impermeabilização durante a construção inicial o custo seria de R$ 278,30, enquanto
que a impermeabilização em época posterior a entrega de obra custaria em torno de
R$ 2.055,04.
Além da questão da grande diferença de custo, existe a diferença de prazo
para a execução de impermeabilização nas duas situações. A impermeabilização do
banheiro deste exemplo, sendo executada na sequência normal de uma construção,
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acrescentaria aproximadamente 4 dias a mais no prazo de execução por causa da
demão de material impermeabilizante e também por causa do teste de
estanqueidade (72 horas). Já o prazo para o reparo da impermeabilização, ou
mesmo a execução de impermeabilização ausente no caso de obras já finalizadas,
deve englobar toda a demolição, descarte de resíduos, cura da regularização, a
própria aplicação do impermeabilizante, o teste de estanqueidade e o assentamento
do revestimento cerâmico. O prazo de todos esses serviços pode ser estimado em
aproximadamente 14 dias úteis.
Além do incômodo causado pelo período que o ambiente estará interditado
para reparo, existe o desgaste pelo qual passam os usuários até de fato
conseguirem com que os responsáveis pela construção assumam os prejuízos pelos
vícios/defeitos da construção.
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4

SITUAÇÕES REAIS: ENTREVISTAS E ESTUDO DE CASO
Foram feitas entrevistas padronizadas com profissionais da área da

construção civil com o objetivo de colher informações que contribuam para a
compreensão de motivos do sucesso ou insucesso da execução de sistemas de
impermeabilização. Os entrevistados trouxeram informações de obras concluídas
nas quais participaram como construtores. Como não foi possível aprofundar as
informações com visita ao local e acesso aos projetos, a coleta dessas informações
será denominada simplesmente “entrevista”. O resumo das obras tratadas em cada
entrevista está representado na Tabela 10 e o roteiro utilizado pode ser consultado
no Anexo II.
Ao final do capítulo será apresentado um estudo de caso no qual residências
unifamiliares apresentaram diversas patologias devido à presença de umidade.
Foram realizadas visitas ao local para se averiguar a causa das patologias bem
como estudar e sugerir solução para o problema de infiltração.
A compreensão das entrevistas e do caso apresentados foi importante para a
elaboração da ficha de verificação de serviços e projetos de impermeabilização. O
entendimento dos erros e sucessos contribuiu para a elaboração de um material que
tenha um conteúdo mais assertivo e útil durante a execução de impermeabilização e
desenvolvimento de projeto.
As

obras

descritas

nos

itens

4.1

ao

4.7

continham

projeto

de

impermeabilização e apresentaram problemas de infiltração em lajes. As casas
analisadas no caso descrito no item 4.9 apresentaram problemas de infiltração em
paredes em contato com o solo e não existia impermeabilização executada e
projeto.

Tabela 10 - entrevistas realizadas elencadas por obra descrita14
Obra
Obra n° 01

14

Edificação
Hipermercado

Área impermeabilizada
Banheiros, laboratório,
cozinhas e câmaras
frigoríficas

Material utilizado
Manta asfáltica aderida a
maçarico

Não foram analisados os sistemas de impermeabilização de reservatórios e fundações.
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Tabela 10 - (Continuação)
Obra

Edificação

Área impermeabilizada

Material utilizado

Obra n° 02

Edifício vertical –
complexo
operacional de
exploradora de
petróleo

Banheiros, copas, laje de
cobertura, paredes em
contato com o solo e
jardineiras.

Cimento polimérico e
manta asfáltica dupla
antiraiz. Aditivo
impermeabilizante no
concreto das paredes em
contato com o solo

Obra n° 03

Centro de
compras

Banheiros, cozinhas e laje
de cobertura.

Cimento polimérico e
Poliureia

Obra n° 04

Centro de
compras

Banheiros, cozinhas e laje
de cobertura.

Cimento polimérico e
manta asfáltica aderida
com asfalto oxidado

Obra n° 05

Edifício
residencial

Banheiros, cozinhas, áreas
de serviço, lajes externas
térreas, lajes de cobertura,
jardins e espelho d'água

Cimento polimérico, manta
asfáltica aderida com
asfalto oxidado e aderida a
maçarico.

Obra n° 06

Edifício
residencial

Cimento polimérico e
Banheiros, cozinhas, áreas
manta asfáltica aderida
de serviços e piscina
com asfalto a quente

Obra n° 07

Edifício
residencial

Cimento polimérico, manta
Banheiros, cozinhas, áreas
asfáltica aderida a
de serviço e parede em
maçarico para parede em
contato com o solo.
contato com o solo

Fonte: Autora

4.1

Entrevista n° 1
Descrição da Obra:
Função do entrevistado: Gerente da gestão da qualidade na construtora com

18 anos de experiência na construção civil;
Edificação: quatro hipermercados;
Época da construção: 1999, 2001, 2002 (2 unidades);
N° pavimentos: 2 ou 3 pavimentos;
Localização: São Paulo (2 unidades), Osasco e Santo André;
Áreas impermeabilizadas: banheiros, laboratórios, cozinhas e câmaras
frigoríficas;
Sistema de impermeabilização empregado: o sistema utilizado foi manta
asfáltica aderida a maçarico.
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Projeto de impermeabilização:
O projeto básico foi fornecido à construtora pelo empreendedor da rede de
hipermercados, o detalhamento do projeto para execução ficou a cargo da
construtora que contratou para a tarefa empresa projetista especializada. Não houve
a necessidade de a construtora compatibilizar os projetos, isso havia sido feito pela
equipe de engenharia do empreendedor.
Escolha do sistema de impermeabilização:
O sistema de impermeabilização foi definido pelo projetista do empreendedor.
Planejamento da execução dos serviços:
Havia cronograma físico a ser seguido, elaborado pela equipe de
planejamento da própria construtora.
Execução da impermeabilização:
A atividade de impermeabilização foi executada por empresa terceirizada
especializada no serviço.
Controle de execução:
Havia

na

construtora

uma

equipe

de

gestão

da

qualidade

para

acompanhamento de todas as atividades da obra inclusive a impermeabilização. O
inspetor da qualidade responsável pela verificação dos serviços utilizava como
orientação os procedimentos internos da construtora. Apesar de fazer parte do
quadro de funcionários de uma empresa especializada, a equipe executora dos
serviços participava de palestras relacionadas à impermeabilização ministrados pelo
inspetor da qualidade.
Ocorrência de problemas:
Não foram verificados problemas no sistema de impermeabilização dos quatro
hipermercados construídos.
Considerações gerais:
Neste caso o entrevistado creditou o sucesso da atividade a alguns aspectos:
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•

Existência de equipe da construtora com foco em gestão da qualidade

para acompanhamento dos serviços;
•

Presença semanal dos projetistas na obra durante a execução,

realizando reuniões com a equipe administrativa;
•

Poucos pontos de incompatibilidade entre os projetos liberados para

execução. O fato de ser um projeto padronizado e aplicado repetidamente em
vários

hipermercados

semelhantes

provavelmente

fez

que

as

incompatibilidades tenham sido resolvidas previamente;
•

Existência de equipe de engenharia do contratante15. A existência de

pessoas capacitadas no quadro técnico do cliente agiliza as soluções de
problemas;
•

O fato de as empresas subcontratadas para outras atividades serem

gerenciadas pela própria construtora. Segundo o entrevistado isso diminuiu os
conflitos e interferências.
É importante ressaltar que existem obras nas quais as empresas
responsáveis pelas instalações (elétricas, hidráulicas, ar condicionado, etc.) são
contratadas de forma separada da empreiteira de obras civis16 sem se submeter à
liderança desta. É comum que nesta situação exista uma gerenciadora ou
supervisora responsável pela integração das empresas contratadas e fiscalização
dos serviços executados.
O apontamento feito pelo entrevistado de que o gerenciamento de outras
subcontratadas tenha contribuído para o sucesso devido ao fato desta tarefa ter
ficado sob responsabilidade da empreiteira de obras civis faz sentido quando se
analisa o fluxo de informação nas duas situações.
Como pode ser visto na Figura 22, o fato de a empreiteira de instalações estar
sob a hierarquia da gerenciadora faz que a troca de informações entre as empresas
tenha um passo a mais do que na situação na qual a instaladora responde
diretamente à empreiteira de obra civil como pode ser observado na Figura 23.

15

No caso o contratante é o empreendedor/responsável pela operação da rede de
hipermercados.
16
É comum no linguajar de obra a denominação de empreiteira de obra civil àquela que
executa as obras de terraplenagem, concreto armado, alvenaria e acabamentos, excluindose as instalações elétricas, hidráulicas, eletrônicas e de ar condicionado.
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Figura 22 - Fluxo de informações em uma obra quando todos os
subcontratados respondem apenas à gerenciadora

Fonte: Autora

Figura 23 - Fluxo de informações em uma obra quando todos os subcontratados
respondem apenas à gerenciadora

Fonte: Autora

A eliminação deste passo pode agilizar o fluxo de informações e evitar
chances de mal-entendidos. Tendo em vista que a melhoria da gestão da
comunicação tem grande importância na eficiência de todas as atividades considerase de grande valia essa informação para futuras obras.
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4.2

Entrevista n° 2
Descrição da Obra:
Função do entrevistado: Gerente da gestão da qualidade e comissionamento

de instalações na construtora com 18 anos de experiência na construção civil;
Edificação: Edifício vertical – complexo operacional de exploradora de
petróleo;
Época da construção: 2011 a 2014;
N° pavimentos: 2 subsolos, térreo + 17 pavimentos;
Localização: SP;
Áreas impermeabilizadas: banheiros, copas, laje de cobertura, paredes em
contato com o solo e jardineiras;
Sistemas de impermeabilização empregados: manta asfáltica dupla antiraiz
nas jardineiras e telhados verde, cimento polimérico em áreas pequenas com
recortes como banheiros, para as paredes em contato com o solo foi adicionado
aditivo impermeabilizante ao concreto.
Projeto de impermeabilização:
O projeto básico foi fornecido à construtora e esta ficou responsável pelo
detalhamento do projeto para execução. O projeto para execução foi elaborado por
empresa

projetista

especializada

na

disciplina.

Houve

necessidade

de

compatibilização dos projetos de todas as disciplinas e foi feita por empresa
contratada pela construtora que o fez por meio de softwares em Building Information
Model (BIM). A utilização da ferramenta BIM foi solicitação do contratante.
Escolha do sistema de impermeabilização:
A seleção do sistema de impermeabilização aplicado foi feita pela empresa
que elaborou o projeto básico.
Planejamento da execução dos serviços:
Havia cronograma físico elaborado pela equipe de planejamento da
construtora além de marcos de entrega contratuais.
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Execução da impermeabilização:
O serviço foi executado por empresa terceirizada especializada em
impermeabilização.
Controle de execução:
Havia na construtora equipe de gestão da qualidade para acompanhamento
das atividades da obra inclusive a impermeabilização, o inspetor de qualidade
utilizava como orientação os procedimentos internos da construtora. Apesar de fazer
parte do quadro de funcionários de uma empresa especializada, a equipe executora
dos serviços da obra participava de palestras relacionadas à impermeabilização
ministrados pelo inspetor da qualidade. Além do inspetor da qualidade da
construtora existia uma equipe técnica do contratante principal responsável pela
fiscalização da obra.
Ocorrência de problemas:
Foi verificada falha na execução da impermeabilização do telhado verde na
cobertura do 2° pavimento do edifício. As falhas foram percebidas após término da
obra já durante a fase de utilização do prédio.
A configuração do prédio pode ser observada na Figura 24 em corte em que
se observa que existe área construída sob projeção dos jardins na cobertura
indicados na figura em vermelho. Entre as áreas afetadas pela infiltração de água
estava o centro de processamento de dados17.

17

O Centro de Processamento de Dados (CDP), também conhecido como Data Center, é o
local onde estão concentrados os equipamentos físicos de processamento e
armazenamento de dados de uma empresa. A infraestrutura dos CPDs deve ser projetada
para conferir extrema segurança física aos equipamentos. A presença de umidade é
inaceitável e pode prejudicar o funcionamento de organizações inteiras.
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Figura 24 - croqui de corte esquemático da edificação que contém centro de processamento
de dados sob jardim

Fonte: Autora

Considerações gerais:
Na análise do próprio entrevistado as falhas se deram pelos motivos descritos
adiante:
•

O cronograma de execução não deu a prioridade necessária à área

externa da edificação, não a identificando como área crítica. A equipe focou o
término da área interna do prédio e deixou a área externa em segundo plano.
Assim, a qualidade de sua execução foi prejudicada pelo pouco tempo que
sobrou para as atividades de instalações hidráulicas e elétricas, de
impermeabilização e de paisagismo;
•

Nos anos da construção desse edifício o mercado estava aquecido e

houve dificuldade de contratar as empresas melhor qualificadas dentro da
verba prevista e disponível para conclusão do empreendimento. Como
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estratégia de contratação decidiu-se por pequenas empresas ao invés de uma
instaladora de maior porte;
•

Alta rotatividade de mão de obra assim, a capacitação e qualificação da

mão de obra ficaram prejudicadas. A capacitação que a construtora realizava
não foi suficiente para atingir todos os funcionários envolvidos na execução
da obra;
•

O atraso nos serviços de elétrica e hidráulica levou a execução de

atividades fora do horário comercial. Neste horário não existia turno da equipe
de inspeção de qualidade ou fiscalização dos serviços por parte do cliente;
•

A falta de comunicação entre a construtora responsável e suas

subcontratadas. A empresa instaladora de elétrica e hidráulica não avisava
sobre furos e rasgos que fazia na impermeabilização. Assim, os defeitos
ficaram ocultos sob o solo das jardineiras.
A solução dada pela equipe de manutenção foi refazer a impermeabilização
removendo o solo do jardim.
A falta de prazo adequado, a sobreposição dos serviços e falta de
acompanhamento dos serviços por parte da equipe de gestão da qualidade nos
horários noturnos acabaram por contribuir para as falhas na impermeabilização. Fica
evidente no relato deste caso que o cronograma ineficiente foi a fonte principal de
problemas no sequenciamento de todas as atividades na área externa do edifício.
4.3

Entrevista n° 3
Descrição da Obra:
Função do entrevistado: Engenheiro de Produção na construtora com 8 anos

de experiência na construção civil;
Edificação: edifício vertical - centro de compras (Shopping Center);
Época da construção: 2012 a 2013;
N° pavimentos: térreo + 5 pavimentos;
Localização: Rio de Janeiro - RJ;
Áreas impermeabilizadas: banheiros, cozinhas, lajes de cobertura;
Sistemas de impermeabilização empregados: poliuréia nas áreas externas
descobertas e cimento polimérico nas áreas internas.
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Projeto de impermeabilização:
O projeto de impermeabilização foi contratado pelo empreendedor e entregue
para a construtora executá-lo. Foi contratada pela construtora uma arquiteta para
compatibilização dos projetos.
Escolha do sistema de impermeabilização:
Não foram questionadas por parte da construtora quaisquer especificações
apresentadas em projeto. Todas as soluções foram dadas pelo projetista e adotadas
integralmente na execução.
Planejamento da execução dos serviços:
Havia cronograma físico elaborado pela equipe de planejamento da
construtora além de datas marco de entrega contratuais.
Execução da impermeabilização:
Os serviços foram executados por empresa terceirizada e especializada em
impermeabilização.
Controle de execução:
Foi

contratado

pelo

empreendedor

um

consultor

dedicado

ao

acompanhamento da execução da impermeabilização. Além desse consultor havia
funcionário

da

equipe

de

controle

da

qualidade

da

construtora

para

acompanhamento dos serviços. Existia ainda fiscalização técnica por parte do
empreendedor.
Ocorrência de problemas:
Durante a execução dos serviços de impermeabilização não foram detectados
problemas.
Após o término das obras do escopo do contrato da construtora18 houve por
parte de um lojista a instalação de um equipamento de ar condicionado na laje de
cobertura. No transporte do equipamento sobre a laje de cobertura houve danos à
18

Em obras de Shoppings Center é comum que a construtora principal seja contratada para
executar fundações, obras de terra, infraestrutura e superestrutura. Quanto às instalações e
acabamentos, são executados apenas nas áreas comuns ficando a cargo do lojista o
término dos acabamentos e instalações específicas.
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poliuréia que teve de ser reparada. Como esse sistema de impermeabilização não
tem proteção mecânica, a detecção foi visual e o reparo realizado antes de permitir
qualquer infiltração.
Considerações gerais:
Segundo o engenheiro entrevistado houve sucesso durante a execução da
obra devido à compatibilização prévia de projetos, devido ao planejamento
adequado, controle de qualidade efetuados, à qualidade da mão de obra contratada
e respeito aos prazos necessários para cada fase da impermeabilização. O
cumprimento do cronograma também contribuiu significativamente pois não
existiram perfurações tardias nas lajes impermeabilizadas.
Como o dano à impermeabilização se deu por atividade posterior à obra
considerou-se nesse trabalho que essa foi uma obra sem problemas de
impermeabilização.
4.4

Entrevista n° 4
Descrição da Obra:
Função do entrevistado: Gerente de Produção na construtora com 15 anos de

experiência na construção civil;
Edificação: edifício vertical - centro de compras (Shopping Center);
Época da construção: 2012 a 2013;
N° pavimentos: 1 subsolo, pavimento térreo, mais 1 pavimento e cobertura
utilizada como estacionamento;
Localização: Rio de Janeiro - RJ;
Áreas impermeabilizadas: banheiros, cozinhas, e lajes de cobertura;
Sistemas de impermeabilização empregados: o sistema utilizado na laje de
cobertura foi manta asfáltica aderida com asfalto oxidado, cimento polimérico foi
utilizado em áreas internas com muitos recortes.
Projeto de impermeabilização:
O projeto de impermeabilização básico e executivo foi contratado pelo
empreendedor do Shopping e entregue para a construtora executá-lo.
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Escolha do sistema de impermeabilização:
A seleção do sistema de impermeabilização foi feita pela empresa projetista.
A construtora não viu necessidade de discutir as soluções previstas ou de
compatibilizar os projetos recebidos.
Planejamento da execução dos serviços:
Havia cronograma físico elaborado pela equipe de planejamento da
construtora.
Execução da impermeabilização:
Os serviços foram executados por empresa terceirizada e especializada em
impermeabilização.
Controle de execução:
Foi

relatado

que

havia

acompanhamento

diário

das

tarefas

de

impermeabilização, a construtora tinha equipe de gestão da qualidade e consultoria
externa especializada em impermeabilização.
Ocorrência de problemas:
Houve

infiltração

pela

laje

de

cobertura

cuja

utilização

era

para

estacionamento a céu aberto com gotejamento nas cozinhas e praça de alimentação
que ficavam sob esse estacionamento. Devido ao grande volume de água infiltrada
foi necessário instalar calhas no entreforro para conter e direcionar a água.
Considerações gerais:
As falhas no sistema de impermeabilização foram percebidas após a
inauguração do complexo comercial durante a época de chuvas.
Na área da laje de cobertura existia o estacionamento e também as casas de
máquinas de equipamentos de refrigeração de todo o complexo comercial.
O estacionamento não possuía qualquer tipo de telhamento, logo era exposto
a todo intemperismo.
Houve grande deformação do piso de concreto e quebra da platibanda no
encontro com a laje. A platibanda teve de ser contida com cabos de aço a fim de se
evitar sua queda.
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Existiram muitas interferências com os serviços de instalações elétrica,
hidráulica e de ar condicionado cuja empresa executora foi contratada e gerenciada
pelo empreendedor do Shopping.
Após surgimento das falhas foi feita por parte da construtora uma análise
crítica aos projetos e inspeção no local. Os erros identificados foram listados
adiante.
Falhas de projeto:
•

Falta de junta de dilatação na cobertura do prédio: a movimentação da

estrutura de concreto armado e do piso de concreto fez que trincas surgissem
no encontro com as platibandas. A junta de dilatação não foi prevista pelo
projetista de estruturas;
•

Utilização de bloco poroso na fachada sem previsão de revestimento

na parte interna das platibandas. O bloco poroso permitiu que a água
infiltrasse por baixo da camada impermeabilizante;
Falhas de execução:
•

Não cumprimento do projeto;

•

Em algumas áreas a camada de isolação térmica foi substituída sem

anuência do projetista. O material encontrado no lugar do que deveria ser o
poliestireno extrudado (XPS) foi restos de manta geotêxtil e outros materiais;
•

Falta de aplicação da camada separadora em alguns trechos. Em

razão das movimentações da laje provocadas pelas variações térmicas, a
manta sofreu rasgos principalmente nas proximidades da platibanda.
•

Execução incorreta da impermeabilização vertical da platibanda com

altura de 20 cm acima do piso acabado quando deveria subir verticalmente
até encontro da pingadeira.
•

Execução de proteção mecânica vertical sem tela. Pode-se observar na

Figura 25 que a impermeabilização vertical e a proteção mecânica não foram
executadas corretamente. Sem a fixação com tela metálica a proteção
mecânica fica solta e se desprende da impermeabilização.
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•

Camada de regularização com caimento inadequado: a água escoava

na direção contrária aos ralos ficando empoçada na superfície e entre o piso e
laje de concreto ficando represada.
•

Ralos executados em cota superior à superfície acabada do piso.

•

Fixação de postes de iluminação diretamente na laje impermeabilizada.

Não foi executada base de concreto que poderia evitar a perfuração da manta
ou preenchimento dos furos com mastique.
Figura 25 - platibanda com impermeabilização vertical e proteção mecânica
deficientes.

Fonte: entrevistado n° 4
Está representado na Figura 26 o corte da platibanda e laje da cobertura e o
modo como foi executada a impermeabilização.
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Figura 26 - Corte da platibanda e piso de garagem impermeabilizado conforme
executados no caso estudado

Fonte: Autora

Na Figura 27 está representada a solução prevista em projeto para a
impermeabilização da laje de cobertura bem como da platibanda.
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Figura 27 - Corte da platibanda e piso de garagem impermeabilizado de forma correta

Fonte: Autora

Este caso revela falhas tanto em projeto quanto na execução. É importante
observar que a impermeabilização também foi prejudicada pela falha no projeto de
estruturas, a falta de junta de trabalho não foi identificada por nenhum dos
projetistas ou pela construtora e a deformação da laje implicou na fissura das
platibandas e proteções mecânicas verticais (essa última facilitada pelo fato de ter
sido executada sem fixações e tela metálica).
4.5

Entrevista n° 5
Descrição da Obra:
Função do entrevistado: Gerente de Produção na construtora com 15 anos de

experiência na construção civil;
Edificação: residencial;
Época da construção: 2010 a 2014;
N° pavimentos: 2 subsolos, térreo + 9 pavimentos;
Localização: São Paulo;
Áreas impermeabilizadas: banheiros, cozinhas, áreas de serviço, lajes de
cobertura, espelhos d’água decorativos;
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Sistemas de impermeabilização empregados: manta asfáltica aderida com
asfalto nas áreas externas térreas sem cobertura, manta asfáltica aderida a
maçarico em áreas internas com maiores áreas como casa de máquinas, cimento
polimérico em áreas menores e com recortes como banheiros e cozinhas.
Projeto de impermeabilização:
A

responsabilidade

de

gerenciar

a

elaboração

do

projeto

de

impermeabilização era do empreendedor que entregou a versão executiva à
construtora.
Escolha do sistema de impermeabilização:
A seleção do sistema de impermeabilização foi feita pela empresa projetista.
A construtora não viu necessidade em discutir as soluções do projeto acatando-o na
execução.
Planejamento da execução dos serviços:
Havia cronograma físico elaborado pela equipe de planejamento da
construtora.
Execução da impermeabilização:
Foi contratada pela construtora uma empresa terceirizada especializada para
execução da impermeabilização.
Controle de execução:
Havia equipe de gestão da qualidade para acompanhamento geral das
atividades da obra entre elas, as atividades de impermeabilização. Além da equipe
de gestão da qualidade da própria construtora havia também uma empresa de
consultoria responsável pela liberação das áreas impermeabilizadas e ainda pelas
soluções de execução quando não detalhadas em projeto.
Ocorrência de problemas:
Nesta edificação as áreas internas como copas, áreas de serviço e banheiros
foram impermeabilizadas com cimento polimérico e não apresentaram problemas.
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A cobertura do prédio, laje de concreto da área externa no andar térreo,
jardins e espelho d’água decorativo foram impermeabilizados com manta asfáltica e
apresentaram problemas durante as obras e após a entrega ao longo de 2 anos.
Considerações gerais:
Segundo o próprio entrevistado houve grandes prejuízos com a umidade. No
subsolo, devido à infiltração nas áreas externas do andar térreo, forros tiveram de
ser refeitos.
Existiram muitas interferências com os serviços de instalações elétricas,
hidráulicas, ar condicionado e automação.
Houve falha na comunicação entre os responsáveis da construtora e as
empresas instaladoras dos sistemas de elétrica, hidráulica e automação.
Os relatórios elaborados pela equipe de consultoria de impermeabilização não
foram suficientes para resolver os problemas encontrados ainda na fase de
execução.
Após liberação das áreas impermeabilizadas testadas, mas antes de ser feita
a proteção mecânica ocorreu trânsito de pessoas e equipamentos no local, materiais
pesados e pontiagudos foram armazenados sobre mantas, houve defeitos causados
por queda de ferramentas. A equipe de instalações abria e fechava paredes e pisos
sem apoio de equipe de impermeabilização, muitas áreas foram concretadas ou
fechadas com argamassa sem o devido arremate ou reparo nas mantas.
As juntas de dilatação não foram impermeabilizadas corretamente, nessas
áreas a manta foi rasgada devido a rigidez imposta pela concretagem indevida da
junta.
Para solucionar o problema de infiltração no espelho d’água, este teve o
acabamento em cerâmica retirado e foi preciso refazer toda impermeabilização bem
como as camadas de separação e proteção mecânica. As juntas de dilatação do
prédio foram refeitas com o detalhe correto de execução previsto em projeto. Nas
demais áreas a impermeabilização foi refeita parcialmente.
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4.6

Entrevista n° 6
Descrição da Obra:
Função do entrevistado: Engenheiro de Produção na construtora com 6 anos

de experiência na construção civil.
Edificação: edifício vertical utilização mista residencial e comercial;
Época da construção: 2015 a 2016;
N° pavimentos: térreo + 23 pavimentos;
Localização: Osasco;
Áreas impermeabilizadas: banheiros, cozinhas, áreas de serviço, lajes de
cobertura, piscina e deck;
Sistemas de impermeabilização empregados: manta asfáltica aderida com
asfalto oxidado, cimento polimérico nas áreas internas com muitos recortes.
Projeto de impermeabilização:
A construtora era responsável pelo projeto de impermeabilização. Foi
contratada empresa projetista especialista para elaboração do projeto. A construtora
também contratou consultores da área para análise do projeto e concluíram que
faltaram detalhamentos. Os projetos foram compatibilizados com as instalações.
Escolha do sistema de impermeabilização:
A seleção do sistema de impermeabilização foi feita pela empresa projetista.
A construtora não viu necessidade de discutir as soluções do projeto acatando-o na
execução.
Planejamento da execução dos serviços:
Havia cronograma físico elaborado pela equipe de planejamento da
construtora.
Execução da impermeabilização:
Foi contratada pela construtora uma empresa terceirizada especializada para
execução da impermeabilização.
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Controle de execução:
Havia equipe de gestão da qualidade para acompanhamento geral das
atividades da obra entre elas, as atividades de impermeabilização. Além da equipe
de gestão da qualidade da própria construtora havia empresa de consultoria
responsável pela liberação das áreas impermeabilizadas e pelas soluções de
execução quando não detalhadas em projeto.
Ocorrência de problemas:
Nas áreas internas não ocorreram problemas.
Durante a execução da impermeabilização da piscina foram detectados
problemas de aderência da manta asfáltica nas paredes e no piso como podem ser
observados na Figura 28, na Figura 29, na Figura 30 e na Figura 31.
Figura 28 - piscina com problemas de impermeabilização no edifício de Osasco

Fonte: Entrevistado n° 6
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Figura 29 - parede da piscina com manta asfáltica sem aderência

Fonte: Entrevistado n° 6
Figura 30 - piscina com manta asfáltica sem aderência no piso

Fonte: Entrevistado n° 6
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Figura 31 - piscina com manta asfáltica sem aderência no piso

Fonte: Entrevistado n° 6

Considerações gerais:
O problema de aderência se deu pois na aplicação da manta asfáltica não se
utilizou a quantidade de asfalto oxidado necessário. A consultoria verificou que o
consumo foi menor que a instrução do fabricante de 3 kg/m² além disso a camada
de regularização de argamassa encontrava-se pulvurulenta em vários pontos o que
contribuiu para o descolamento da manta.
A regularização foi escarificada e tratada com argamassa de cimento e areia
nos pontos necessários, a manta foi totalmente removida e nova impermeabilização
executada.
A equipe da empresa responsável pela impermeabilização passou por
“reciclagem” assistindo a palestras ministrada pelos consultores.
O problema encontrado foi resolvido durante o prazo de obra do
empreendimento, mas isso atrasou as entregas intermediárias previstas no
cronograma em 4 meses.
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4.7

Entrevista n° 7
Descrição da Obra:
Função do entrevistado: Engenheiro de Produção na construtora com 6 anos

de experiência na construção civil.
Edificação: residencial;
Época da construção: 2009 a 2010;
N° pavimentos: térreo + 8 pavimentos;
Localização: São José dos Campos;
Áreas impermeabilizadas: banheiros, cozinhas, áreas de serviço e paredes
em contato com o solo;
Sistema de impermeabilização empregados: cimento polimérico nas áreas
internas; manta asfáltica aderida com maçarico e proteção mecânica
Projeto de impermeabilização:
A construtora era responsável pelo projeto de impermeabilização. Foi
contratada empresa projetista especialista para elaboração do projeto.
Escolha do sistema de impermeabilização:
A seleção do sistema de impermeabilização foi feita pela empresa projetista.
A construtora não viu necessidade de discutir as soluções do projeto acatando-o na
execução
Planejamento da execução dos serviços:
Havia cronograma físico elaborado pelo engenheiro residente da obra. Não
existia equipe de planejamento dedicada.
Execução da impermeabilização:
A impermeabilização foi executada com mão de obra própria.
Controle de execução:
O controle da execução do ponto de vista de cronograma e qualidade era
realizado pelo engenheiro residente da obra.
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Problemas verificados:
Formação de bolor nas paredes dos apartamentos do andar térreo.
Considerações gerais:
A formação de bolor se deu devido à incompatibilização do projeto de
arquitetura e o perfil primitivo do terreno. Uma das fachadas do edifício teve
aproximadamente 1 metro de parede que ficou em contato com o solo. Essa
situação não estava prevista e não foi refletida no projeto de impermeabilização.
Assim, pouco tempo após a conclusão da pintura dos apartamentos percebeu-se o
bolor nas paredes.
A construtora decidiu por conta própria impermeabilizar esse trecho da
fachada pela face externa do prédio escavando a área até encontro dos baldrames.
A impermeabilização utilizada foi manta asfáltica aderida a maçarico e proteção
mecânica vertical com argamassa de cimento e areia sobre tela metálica.
O principal impacto segundo o entrevistado foi o aumento de custo para a
construtora devido à impermeabilização não prevista.
4.8

Análise geral das entrevistas realizadas
Para as obras que foram objeto de discussão nas entrevistas, foram

apontados os seguintes motivos que contribuíram para a falha no sistema de
impermeabilização:
•

Cronograma

inadequado

ou

não

cumprimento

do

cronograma

planejado;
•

Furação de laje sem posterior reparo da impermeabilização;

•

Falha na comunicação entre os envolvidos na obra;

•

Falta de compatibilização de projetos;

•

Erros de projeto;

•

Execução inadequada da regularização;

•

Aplicação inadequada da manta asfáltica;

Apesar da quantidade de obras analisadas não ser suficiente para uma
análise estatística, foi considerado válido relatar as ocorrências relacionadas à
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impermeabilização que podem conter informações úteis para os que executarão
futuras obras.
As informações de cada obra bem como indicação das áreas que tiveram
problemas na impermeabilização e os motivos destes problemas estão resumidos na
Tabela 11.
Verificou-se que a sobreposição de atividades devido à um cronograma
inadequado ou devido ao não cumprimento do cronograma causou grande parte dos
problemas na impermeabilização.
A furação de laje sem posterior reparo na impermeabilização é na verdade
fruto do não cumprimento de cronograma aliado à falha na comunicação entre os
envolvidos. Caso seja necessária furação de laje em momento posterior à
impermeabilização, é possível realizá-la contanto que seja feito o arremate correto
da camada impermeabilizante. Porém, caso a equipe de instalações não comunique
o mestre de obras ou o responsável pela impermeabilização que a furação foi
realizada, corre-se grande risco de se prosseguir a obra com falha na
impermeabilização.
A falta de compatibilização de projetos citada em duas das entrevistas traz o
alerta de que nenhuma disciplina de projetos deve ser analisada de forma individual.
Os materiais escolhidos pela arquitetura, juntas de construção, levantamento
topográfico e quaisquer novas informações da obra podem interferir no projeto de
impermeabilização. As informações devem sempre ser levadas até o projetista que é
o profissional capacitado e habilitado para revisar o projeto.
A execução incorreta do sistema de impermeabilização também foi citada e,
tendo em vista que todos os entrevistados declararam que as obras tinham projetos
de impermeabilização, cabe aqui uma sugestão de capacitação dos funcionários
quanto à importância de se seguir o projeto.
Outra observação importante é que com exceção da obra discutida na
entrevista n° 7, em todas as outras obras foi contratada empresa terceirizada
especializada na execução de impermeabilização. E apesar de os contratados se
declararem especializados na atividade muitos erros ocorreram. Por isso, é
importante que os inspetores da qualidade, encarregados, mestres e engenheiros
conheçam detalhadamente a forma correta de execução deste serviço bem como a
ordem cronológica para que possam agir ainda durante o andamento das obras e
também para que sejam capazes de capacitar outros funcionários.
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Tabela 11 - principais informações das obras descritas nas entrevistas
Obra

Edificação

Área
impermeabilizada

Material utilizado

Banheiros,
Manta asfáltica
Obra n° 01 Hipermercado laboratório, cozinhas
aderida a maçarico
e câmaras frigoríficas
Edifício
vertical –
complexo
Obra n° 02 operacional
de
exploradora
de petróleo

Obra n° 03

Centro de
compras

Centro de
Obra n° 04
compras

Área com problema de
impermeabilização

Solução aplicada

Principal motivo do
problema

NA

NA

NA

Banheiros, copas,
laje de cobertura,
paredes em contato
com o solo e
jardineiras

Cimento polimérico
e manta asfáltica
dupla antiraiz.
Aditivo
impermeabilizante
no concreto das
paredes em contato
com o solo

Jardineiras

Banheiros, cozinhas
e laje de cobertura

Cimento polimérico
e Poliureia

NA

NA

Laje de cobertura

Refeita a platibanda nas
áreas que necessitou
demolição; Refeita a
impermeabilização
parcialmente;
Executada a junta de
trabalho no piso da laje
de cobertura junto à
platibanda,

Banheiros, cozinhas
e laje de cobertura

Cimento polimérico
e manta asfáltica
aderida com asfalto
oxidado

Cronograma
inadequado; Furação de
Refeita a
laje sem reparo da
impermeabilização após
impermeabilização;
remoção total do jardim
Falha na comunicação
sobre o CPD.
entre os envolvidos na
obra

NA

Cronograma
inadequado; Erros de
projeto;
Falta de
compatibilização de
projetos;
Furação de laje sem
reparo da
impermeabilização
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Tabela 11– Continuação
Obra

Edificação

Área
impermeabilizada

Material utilizado

Área com problema de
Solução aplicada
impermeabilização

Principal motivo do
problema
Cronograma
inadequado;
Furação de laje sem
reparo da
impermeabilização;
Falha na comunicação
entre os envolvidos na
obra

Banheiros, cozinhas,
áreas de serviço,
lajes externas
térreas, lajes de
cobertura, jardins e
espelho d'água

Cimento polimérico,
manta asfáltica
Jardineiras, laje externa
aderida com asfalto
térrea e espelho d'água
oxidado e aderida a
maçarico.

Refeita parcialmente a
impermeabilização de
lajes externas, refeita
toda a
impermeabilização do
espelho d'água

Edifício
Obra n° 06
residencial

Banheiros, cozinhas,
áreas de serviços e
piscina

Cimento polimérico
e manta asfáltica
aderida com asfalto
a quente

Tratada a regularização
pontualmente e refeita
toda a imprimação e
impermeabilização com
manta asfáltica aderida
com asfalto

Execução inadequada
da regularização;
Aplicação inadequada
da manta asfáltica

Edifício
Obra n° 07
residencial

Banheiros, cozinhas,
áreas de serviço e
parede em contato
com o solo.

Cimento polimérico,
manta asfáltica
Parede em contato com
aderida a maçarico
solo
para parede em
contato com o solo

Sanada a falta de
impermeabilização com
manta asfáltica aderida
a maçarico

Falta de
compatibilização de
projetos

Obra n° 05

Fonte: Autora

Edifício
residencial

Piscina

93

4.9

Estudo de caso
Foi realizada visita técnica à um conjunto de casas na cidade de São Paulo

com o objetivo de identificar e determinar a causa das patologias relacionadas a
umidade presentes nas edículas das residências. A partir da análise foi feito
diagnóstico e apresentada sugestão de solução de engenharia para eliminar as
patologias.

Não

se

discutirá

neste

trabalho

as

questões

pertinentes

às

responsabilidades legais que cabem às partes envolvidas no que pode vir a se
tornar uma disputa judicial. A apresentação desse estudo de caso visa agregar
nessa dissertação informações de um caso real de aparecimento de patologias em
edificações relacionadas à umidade.
4.9.1 Localização
As edificações objeto do estudo apresentado nesse capítulo se situam na
cidade de São Paulo. Estão numeradas na figura abaixo de 1 a 5 conforme Figura
32. As cinco edificações são habitações unifamiliares assobradadas e contém
edícula cuja parede dos fundos tem contato parcial com o solo pois o terreno vizinho
está em cota superior às casas vistoriadas, como observa-se na Figura 33.
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Figura 32 - Localização das casas vistoriadas

Fonte: Autora

Figura 33 – Vista 1: Representação de corte esquemático do nível atual do terreno vizinho
às casas vistoriadas

Fonte: Autora
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4.9.2 Vistoria
Foram vistoriadas as edículas das casas 1 a 4 e nos capítulos seguintes
serão apresentadas as patologias encontradas. A casa 5 não pôde ser vistoriada
devido à ausência dos residentes na data.
4.9.2.1

Casa 1

As paredes e o teto do banheiro da edícula da casa 1 encontravam-se
úmidos, com destacamento do da pintura e presença de bolor como pode ser
observado na Figura 34.
Na Figura 35, ainda na edícula da casa 1, a parede do ambiente adjacente ao
banheiro continha camada que aparentava ser cimento polimérico aplicado. O
cimento polimérico encontrava-se embolorado e com manchas de umidade.
Figura 34 - banheiro da edícula da casa nº 1, presença de umidade e pintura
descascada

Fonte: Autora
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Figura 35 - edícula da casa 1, presença de manchas e eflorescências.

Fonte: Autora

As lajotas da laje da edícula apresentavam destacamento da pintura e
deterioração do material cerâmico como mostra a Figura 36. A parede dos fundos
revestida de argamassa de cimento e areia continha camada de cimento polimérico
e apresentava manchas de umidade.
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Figura 36 - teto da edícula da casa nº 1 apresentando destacamento da pintura
e deterioração das lajotas da laje. Parede apresentando manchas de
umidade

Fonte: Autora

A parede dos fundos dessa edícula foi demolida parcialmente como pode ser
visto na Figura 37. A abertura nessa parede revelou que não existe camada
impermeabilizante entre essa casa e o muro construído no terreno situado nos
fundos em cota superior. O muro da construção vizinha está indicado pelas setas em
amarelo.
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Figura 37 - edícula da casa nº 1, parede em contato com muro dos fundos
demolida evidenciando falta de impermeabilização entre o muro da
construção vizinha e a parede da casa existente

Fonte: Autora

4.9.2.2

Casa 2

A casa número 2 apresentava manchas de umidade na parede dos fundos da
edícula, conforme Figura 38, e início de estufamento pintura. Segundo os moradores
em época de chuva ocorre afloramento de água pela parede. As fotos registradas da
casa 2 foram obtidas em época sem chuvas.
Na Figura 39 está registrada uma fachada lateral da casa 2 onde se percebe
que o primeiro andar da edícula tem parede construída em contato com o muro
vizinho enquanto o segundo andar da edícula permanece a distância de uma parede
do muro novo.
Com observação mais próxima do muro, na Figura 40, vê-se que foram
instalados rufos com vãos no encontro com a parede. Essa situação pode estar
contribuindo para o acúmulo de água entre os dois muros e o surgimento de
umidade dentro da casa 2.
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Figura 38 - edícula da casa nº 2, presença de manchas na parede dos fundos
do 2° pavimento da edícula devido à umidade

Fonte: Autora
Figura 39 - visualização da edícula da casa 2 pela área externa

Fonte: Autora
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Figura 40 - rufo instalado nos fundos da casa 2 de forma incorreta contendo vãos no
encontro com a parede

Fonte: Autora

4.9.2.3

Casa 3

Na casa 3 havia sido feita reforma na edícula que é térrea aproximadamente
trinta dias antes deste registro fotográfico. Apesar disso, a parede dos fundos da
edícula apresentava manchas de umidade no encontro de laje com parede conforme
localização indicada na Figura 41 e fissuras no revestimento conforme Figura 42.
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Figura 41 - apesar da reforma feita há aproximadamente 30 dias, havia
presença de manchas devido à umidade no encontro da laje
com a parede

Fonte: Autora
Figura 42 - presença de fissuras na edícula da casa nº 3

Fonte: Autora
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4.9.2.4

Casa 4

No momento da vistoria a casa 4 não apresentava patologias relacionadas à
umidade. Havia trinca em revestimento cerâmico da edícula que segundo a
moradora ocorreu durante período de construção de edifício vizinho.

4.9.3 Fundos das casas – vista da parte alta do quarteirão
As casas 1 a 4 citadas anteriormente têm em comum o fato de possuírem
edícula cuja parede dos fundos tem contato com solo ou está muito próximo ao muro
construído pelo condomínio vizinho. A localização das casas vistoriadas em relação
à nova edificação vizinha está representada na Figura 43.
Figura 43 - implantação da nova edificação vizinha e em amarelo indicação da
localização das casas vistoriadas

Fonte: Autora

O terreno vizinho aos fundos das casas encontra-se em cota superior. O
mesmo muro indicado na Figura 39 está indicado pelas setas em amarelo na Figura
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44 onde pode ser visto o seu outro lado pelo terreno na cota mais alta que as casa
vistoriadas
Neste terreno há hoje áreas de jardim, e piscina. No passado, segundo os
moradores, trata-se de área construída com piso de concreto.
Na Figura 45 é possível observar o telhado das casas vistoriadas e na Figura
46 está indicada a localização das casas vistoriadas.
A Figura 47 e a Figura 48 retratam todo o terreno vizinho às casas vistoriadas
Figura 44 – vista do terreno dos fundos das casas vistoriadas. À direita está o
muro outro lado faceia o fundo das casas vistoriadas

Fonte: Autora
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Figura 45 - vista da parte posterior das casas vistoriadas

Fonte: Autora
Figura 46 - vista da parte posterior das casas vistoriadas

Fonte: Autora
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Figura 47 - vista do terreno vizinho com cota superior

Fonte: Autora
Figura 48 - vista da parte posterior das casas vistoriadas

Fonte: Autora
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4.9.4 Informações coletadas sobre históricos das casas
As casas vistoriadas têm o fundo de suas edículas em contato com solo e
muro do terreno de maior cota na qual anteriormente havia piso de concreto.
Segundo os próprios moradores, o terreno ao fundo de suas casas foi comprado
para que fizesse parte deste novo condomínio e nele foram construídos uma piscina
e um jardim. Há evidências de que não houve impermeabilização entre o reaterro
executado para o jardim e o muro que foi levantado em paralelo ao fundo das casas
vistoriadas. Rufos executados inadequadamente no novo muro construído
contribuem para o acúmulo de água no fundo das edículas.
O terreno onde hoje encontra-se o jardim e a piscina anteriormente tinha piso
de concreto. As águas de chuva dessa área de contribuição eram coletadas por
ralos e direcionadas às tubulações e galerias de água pluvial. Atualmente a maior
parte do terreno é permeável e, não é possível detectar visualmente se há sistema
de drenagem. Pelas fotos tiradas na casa 1 na qual foi deixado uma abertura na
parede da edícula, é possível observar que não há sistema de impermeabilização
entre essa casa e o muro vizinho. Dessa maneira, a água de chuva tem infiltrado
pelo solo em direção à terrenos mais baixos onde se situam as casas vistoriadas.

4.9.5 Sistema de impermeabilização indicado
Para impermeabilização de muros de arrimo ou, de paredes em contato com
o solo é necessária escavação até profundidade na qual se encontram as
fundações.

Na

parede

em

contato

com

o

solo

aplica-se

camada

de

impermeabilização (por exemplo: manta asfáltica), camada de proteção ao material
impermeabilizante que tenha propriedades que auxiliem a drenagem (por exemplo:
geotêxtil

+

geocompostos

drenantes).

Na

parte

mais

baixa

da

parede

impermeabilizada deve haver sistema coletor da água drenada: um tubo perfurado
envolto em material granular e manta geotêxtil para evitar entupimentos. O sistema
coletor deve prever queda até algum sistema de captação. O sistema aqui descrito
pode ser observado na Figura 49.
Após execução de todo o sistema de impermeabilização o reaterro pode ser
realizado.
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Apesar de não ser tema de discussão deste trabalho, é importante observar
que rufos e calhas deveriam ter sido feitos com os caimentos corretos e
posicionados em locais adequados no novo muro construído para que a água fosse
escoada de forma eficiente contribuindo para a drenagem.
Figura 49 - croqui ilustrativo de execução de sistema de impermeabilização em muros com
aterro

Fonte: Autora

O sistema de impermeabilização indicado é genérico e representativo, para
execução é necessária a elaboração de projeto específico.
Uma solução possível, porém, limitada é a aplicação de impermeabilizante
líquido à base de silicatos que se cristaliza preenchendo a porosidade de tijolos
maciços e impede a passagem de umidade. O impermeabilizante líquido deve ser
aplicado em furos executados com furadeira a 45° e distância de aproximadamente
20 cm entre os furos. Essa malha de furos deve cobrir toda a área da parede a ser
impermeabilizada. Essa solução de impermeabilização tem sido oferecida no
mercado para casos de umidade ascendente em paredes a fim de se evitar
escavações e demolições.
Essa solução é limitada pois a eficácia destes produtos depende
principalmente da sua capacidade de penetração por capilaridade na alvenaria. Essa
opção não funciona em paredes de blocos vazados, onde os vãos funcionarão como
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escape e não haverá cristalização conforme desempenho esperado do produto.
Outro fator que interfere no resultado é a espessura da parede uma vez que o
produto precisa alcançar toda a seção, quanto mais espessa a parede mais difícil
será o acesso.
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5

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE PROJETO E

CONTROLE

DA

EXECUÇÃO

DE

IMPERMEABILIZAÇÕES

EM

EDIFICAÇÕES
Neste capítulo são apresentados pontos importantes que devem ser
verificados na análise de projeto, controle de execução de impermeabilizações,
contratação de empresa especializada em impermeabilização, qualificação dos
envolvidos na construção, e para a aceitação dos serviços.
No final desse capítulo, nos itens 5.7.1 e 5.7.2 será apresentada compilação
das informações em forma de lista para verificação de projeto e para controle de
execução de impermeabilização.
5.1

O projeto do sistema de impermeabilização
A elaboração de projeto de impermeabilização é prevista nas normas ABNT

NBR 9575 de 2010 e ABNT NBR 15575 de 2013.
A ABNT NBR 15575-1 define que:
A exposição à água de chuva, à umidade proveniente do solo e
aquela proveniente do uso da edificação habitacional devem ser
consideradas em projeto, pois a umidade acelera os mecanismos de
deterioração e acarreta a perda das condições de habitabilidade e de
higiene do ambiente construído.

A ABNT NBR 15575 - parte 3 de 2013 esclarece quais são essas áreas que
indispensavelmente devem ser estanques estabelecendo requisitos e critérios.
Segundo essa norma, as áreas molhadas são as áreas da edificação cuja condição
de uso e exposição poderá resultar na formação de lâmina de água. E o requisito é:
impedir a passagem da umidade para outros elementos construtivos da habitação.
Em levantamento realizado por KLEIN (2002) em Porto Alegre, dentre 56
construtoras, 58,8 % deles declararam elaborar projeto de impermeabilização em
suas construções.
MELHADO (2010) apresentou dados de um levantamento realizado entre
2004 e 2008 revelando que de 25 edifícios residenciais de classe média alta na
região metropolitana de Recife, nenhuma continha projeto de impermeabilização. A
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decisão por não elaborar projeto de impermeabilização tem grandes chances de vir
acompanhada da existência de patologias na construção.
Para obter maior durabilidade e melhor desempenho das edificações, é
necessário evitar situações de deterioração dos materiais de construção. Conforme
abordado anteriormente, muitas patologias das estruturas de concreto armado tem a
água como agente indispensável para evolução das reações. Um modo de evitá-las
é projetar um bom sistema de impermeabilização associado a uma drenagem
eficiente, planejamento e boa execução. Em patologias associadas à umidade a
drenagem se mostrou necessária em alguns casos para solucionar problemas de
infiltração, a correta drenagem dos fluídos colabora para a eficiência do sistema de
impermeabilização aplicado19.
SABBATINI (1989) apud SOUZA (1997) define o termo “abordagem
sistêmica” como: “o modo de enfocar e conduzir a solução de um problema com a
visão do conjunto”. Considera-se neste trabalho que o momento no qual o
Engenheiro de Obras ou o Inspetor de Gestão da Qualidade recebem os projetos de
impermeabilização, seja para participar do desenvolvimento do projeto executivo,
seja para iniciar os serviços de impermeabilização de uma obra, eles devem fazer a
análise do projeto com abordagem sistêmica. Ou seja, sem se esquecer de que
apesar de subdividido, o edifício é composto por várias partes que se relacionam
entre si.
PICCHI (1984) apud SOUZA (1997) define que a escolha técnica dos
sistemas de impermeabilização deve ser feita segundo a seguinte sequência:
1) Seleção dos sistemas adequados à situação em estudo;
2) Confronto de custo das alternativas pré-selecionados;
3) Avaliação de outros fatores, como: rapidez de execução, facilidade de
aplicação, grau de especialização exigido da mão de obra, requisitos da
segurança do trabalho.
Conforme a ABNT NBR 9575 de 2010, todo projeto, seja básico, executivo ou
conforme construído ou usualmente chamado as built, deve ser elaborado por
profissional habilitado e desenvolvido em conjunto com as demais disciplinas da
edificação como arquitetura, estrutura, instalações prediais, e compatibilizado.
19

SPRINGER, Richard Robert. Patologias de Impermeabilização. Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, São Paulo, 2014. Notas de Aula.
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A NBR 9575 de 2010 versa sobre o conteúdo que faz parte do projeto de
impermeabilização em cada fase de desenvolvimento:
1) Estudo preliminar:
- Relatório contendo a qualificação das áreas;
-

Planilha

com

os

sistemas

de

impermeabilização

aplicáveis

ao

empreendimento.
2) Projeto básico:
- Definição das áreas a serem impermeabilizadas e solução para as
interferências existentes entre todos os elementos e componentes construtivos;
- Definição dos sistemas de impermeabilização;
- Planilha de levantamento quantitativo;
- Estudo de desempenho20;
- Estimativa de custos.
3) Projeto executivo:
- Plantas de localização e identificação das impermeabilizações, bem como
dos locais de detalhamento construtivo;
- Detalhes específicos e genéricos que descrevam graficamente todas as
soluções de impermeabilização;
- Detalhes construtivos que descrevam graficamente as soluções adotadas no
projeto de arquitetura;
- Memorial descritivo de materiais, camadas de impermeabilização e de
procedimentos de execução;
- Planilha de quantitativos de materiais e serviços.
O projeto do sistema de impermeabilização deve conter ainda os serviços
complementares, a metodologia para controle e inspeção de serviços, controle dos
ensaios tecnológicos dos produtos especificados e diretrizes para elaboração do
manual de uso, operação e manutenção.

20

Apesar da norma não deixar claro sobre o que se trata o estudo de desempenho,
entende-se que essa fase seja a análise dos requisitos de desempenho em relação à
estanqueidade em cada área do edifício.
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Na análise do projeto um item importante de se verificar é se os materiais
especificados estão de acordo com a característica de deformação dos elementos
estruturais que servirão de suporte à impermeabilização. Conforme mencionado no
capítulo 2, elementos que durante sua vida útil apresentam menores deformações
podem receber impermeabilização rígida, já aqueles elementos sujeitos à maiores
deformações devem receber impermeabilizações flexíveis.
Para um sistema de impermeabilização completo devem ser projetados os
serviços auxiliares e complementares como, por exemplo, o tratamento e
preenchimento das juntas, camadas de isolamento, de proteção térmica, de
amortecimento, drenantes, separadora e de proteção mecânica.
A Tabela 4 - Comparação geral entre os sistemas de impermeabilização de
lajes de edificações” pode auxiliar na análise dos projetos quanto aos seguintes
itens:
• Facilidade de execução do sistema;
• Disponibilidade dos materiais;
• Produtividade durante a execução do sistema;
• Segurança durante a aplicação da camada impermeável;
• Necessidade de mão de obra especializada;
• Possibilidade de aplicação e restrições de emprego;
É

necessário

ainda

verificar

a

compatibilização

do

projeto

de

impermeabilização com as instalações prediais. Ralos, grelhas, tubos passantes e
os de arremates impermeabilizantes desses elementos devem estar detalhados no
projeto.
A Câmara Brasilieira da Insdústria da Construção – CBIC publicou em 2015
esclarecimentos referentes à ABNT NBR 15575 de 2013 e também listas de
verificação de atendimento aos requisitos dessa norma. Para atendimento ao
requisito “Estanqueidade à água” é necessário verificar outros sistemas e
componentes da edificação. Apesar do foco desta dissertação ser o sistema de
impermeabilização, apresenta-se na Tabela 12 a referida lista de verificação
publicada pela CBIC quanto ao desenvolvimento e/ou recebimento de projetos. A
lista traz itens de verificação quanto à estanqueidade à água e relaciona
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documentos de apoio e critérios de avaliação. Para complementar a análise de
projeto devem ser analisados os detalhes construtivos descritos adiante no item 5.2.
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Tabela 12 - Lista de verificação para desenvolvimento/Recebimento de projetos - ESTANQUEIDADE À ÁGUA
Obra:
Critério/Parte NBR
15575

Projetista arquitetura:
Documento/projeto
de apoio

Item de verificação/Exigência
1

Requisitos 10.1 a
10.3 da - Parte 1
Requisitos 10.2 a
10.4 da - Parte 3
Requisitos 10.1 e
10.2 da - Parte 4
Critérios 10.1.1 a
10.1.5 da - Parte 5
Critérios 10.1.1 a
10.1.4 - Parte 6

Projeto de
arquitetura,
Projeto de
implantação,
Projeto de drenagem,
Projeto de
impermeabilização,
Projetos de
instalações
hidráulicas
ENSAIOS
NBR 5626
NBR 7198
NBR 8160
NBR 10844
NBR 9575
Normas prescritivas
de tubos, torneiras,
aquecedores e
outros

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Construção acima do nível do
terreno
Sem empoçamentos de água
vizinhos à obra
Enxurradas não invadem o
terreno
Águas não são represadas no
lote
Impermeabilização das
fundações, jardins, etc.
Camada de brita ou lona
plástica sob piso térreo
Contenções estanques em
subsolos (SS)
Sistema de
drenagem/bombeamento em
SS
Paredes de fachadas
estanques
Janelas estanques
Janelas providas de peitoris e
pingadeiras
Adequado rejuntamento entre
janelas e paredes
Pisos de terraço/varandas
estanques

Coordenação de projeto:
Para a resposta
Evidências
Responsável
NÃO indicar
atendidas?
pelas
observações/
providências
N.A. SIM NÃO
providências
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Tabela 12 – (Continuação)
Obra:
Critério/Parte NBR
15575

Documento/projeto
de apoio

Projetista arquitetura:
Item de verificação/Exigência

Coordenação de projeto:
Para a resposta
Evidências
Responsável
NÃO indicar
atendidas?
pelas
observações/
providências
N.A. SIM NÃO
providências

Lajes de cobertura
14 corretamente
impermeabilizadas
Telhados com caimentos e
15
panos apropriados
Telhados estanques, inclusive
16
aberturas ventilação
Sistema captação e condução
17
de águas pluviais
Sem respingos de água na
18
base das fachadas
Pisos externos com caimento
19
para fora da obra
Pisos internos estanques em
20
áreas molhadas
Impermeabilização em área de
21
box de chuveiro
Paredes estanques áreas
22
molhadas e molháveis
Rejuntes tampos de pia, pisos,
23
vasos sanitários
24
Instalações de água estanques
Análise N°__________ Responsável (is) pelas análises: __________________________________________________Local/Data: ___________
Fonte: CBIC, 2015
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5.2

Detalhes construtivos
Segundo a norma ABNT NBR 9575 de 2010, os projetos executivos de

impermeabilização devem apresentar os detalhes genéricos e específicos que
descrevam graficamente todas as soluções de impermeabilização.
No item 2.1 – “Definição e funções do sistema de impermeabilização na
edificação”, foi apresentado o corte de um sistema de impermeabilização mostrando
as camadas presentes bem como os termos e definições relacionados conforme
ABNT NBR 9575 de 2010. Neste capítulo serão apresentados os detalhes
construtivos que devem estar previstos no projeto executivo assim como os
cuidados durante a execução que devem ser observados e controlados pelos
responsáveis pela gestão da qualidade nas obras. A fonte dessas informações é a
ABNT NBR 9574 de 2008 - Execução de impermeabilização e também de
observações

realizadas

durante

acompanhamento

de

serviços

de

impermeabilização em obras.
Caimento do substrato: a camada que serve de suporte para a
impermeabilização deve ser executada com caimento de 1% em direção aos
coletores de água. A exceção é a impermeabilização com manta acrílica para a qual
é necessário caimento de 2% em direção aos coletores de água. Esse caimento
pode ser executado com a camada de regularização com argamassa de cimento e
areia ou na própria laje21. Para calhas e áreas internas admite-se caimento de 0,5%.
Para orientação e definição do caimento da regularização posiciona-se as taliscas e
executa-se as mestras conforme Figura 50, antes do espalhamento e sarrafeamento
da argamassa conforme Figura 51.

21

Executar lajes com caimento de fato é possível em grandes áreas, para áreas internas de
edificações as pequenas áreas e a existência de paredes acabam implicando em executar o
caimento na camada de regularização com argamassa de areia e cimento sobre a laje.
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Figura 50 – colocação de taliscas e definição de mestras para regularização de
argamassa

Fonte: Autora
Figura 51 – sarrafeamento da argamassa de regularização

Fonte: Autora

Limpeza

do

substrato:

a

superfície

na

qual

será

aplicada

a

impermeabilização (substrato) deve estar regularizada, limpa, coesa e livre de restos
de formas, desmoldantes, pontas de ferragem, ninhos de concretagem.
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Umidade do substrato: os diferentes sistemas de impermeabilização
demandam uma condição específica de umidade do substrato, quando o material
impermeabilizante for cimento cristalizante, o substrato deve estar saturado; na
aplicação de argamassa (polimérica, com aditivos hidrófugos, modificada com
polímeros), ou membrana de polímero com cimento como impermeabilizante, o
substrato deve estar úmido. Quando o sistema utilizado necessitar de imprimação o
substrato deve estar seco. As condições do substrato podem ser verificadas nas
instruções de uso do fabricante.
Cantos

vivos

e

arestas:

não

são

adequados

aos

sistemas

de

impermeabilização, pois facilitam o cisalhamento de mantas e membranas, por isso,
deve ser verificada a execução de meia cana que é feita de argamassa de cimento e
areia antes da aplicação da camada impermeabilizante. A execução de meia cana e
o resultado final podem ser observados na Figura 52 e Figura 53 respectivamente.
Figura 52 – Arredondamento de cantos com execução de meia cana

Fonte: Autora
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Figura 53 – Canto arredondado entre piso de concreto e parede de alvenaria

Fonte: Autora

Imprimação: o material de imprimação deve ser aplicado sobre substrato
limpo e seco, devem ser respeitados os intervalos de secagem entre demãos ou
para aplicação da camada impermeabilizante conforme instruções de uso do
fabricante. A área de aplicação deve abranger inclusive áreas de rodapés. A Figura
54 traz imagem de área interna de edificação com serviço de imprimação em
andamento.
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Figura 54 – camada de imprimação de solução asfáltica sobre regularização

Fonte: Autora

Tubos passantes: nas situações em que vários tubos adjacentes passam por
uma laje, estes devem ter entre si uma distância (mínimo 10 cm) que permita a
execução de arremates no material impermeabilizante. Na Figura 55 observa-se
uma situação de falta de compatibilização entre projeto de instalações hidráulicas e
projeto de impermeabilização. Neste caso o projeto de hidráulica deveria prever
espaçamento mínimo de 10 cm entre a tubulação e a parede para possibilitar
arremate com o material impermeabilizante ou prever mureta que permitisse a
impermeabilização na vertical.
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Figura 55 – Instalação hidráulica que não permite arremate de
impermeabilização em sua parte posterior

Fonte: Autora

A Figura 56 mostra as tubulações muito próximas umas das outras na
prumada, a Figura 57 mostra a mesma prumada observada de forma mais próxima.
Nas imagens é possível observar que não existe espaço suficiente para fazer
adequadamente os arremates de impermeabilização.
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Figura 56 – prumada de hidráulica com tubulações próximas entre si

Fonte: entrevistado n° 6
Figura 57 – imagem aproximada, prumada de hidráulica com tubulações
próximas entre si

Fonte: entrevistado n° 6

Na Figura 58 observa-se a mesma prumada de hidráulica das imagens
anteriores agora com a mureta de alvenaria executada, o que permitiu a delimitação
do sistema de impermeabilização e a execução de impermeabilização vertical.
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Figura 58 – mureta de alvenaria para impermeabilização vertical anteriormente
impedida pela prumada de hidráulica

Fonte: Fonte: entrevistado n° 6

Arremates de impermeabilização em tubulações: o inspetor da qualidade
deve recorrer ao projeto de impermeabilização para verificar no local dos serviços a
execução dos arremates e reforços de impermeabilização para toda instalação que
atravesse a impermeabilização ou que necessite ser fixada no nível da
impermeabilização;
Ralos: todo tubo coletor de águas deve ter diâmetro mínimo de 75 mm e
garantir a seção nominal prevista no projeto hidráulico mesmo após a execução da
impermeabilização, o tubo coletor deve ser rigidamente fixo à estrutura. O arremate
de ralos implica em aumento de espessura da camada impermeável nessa região,
para que os ralos não fiquem em cota superior ao piso acabado é necessário que a
regularização à sua volta seja executada com rebaixo conforme pode ser visto na
Figura 59. O arremate da impermeabilização é aplicado entre a parte interna da
tubulação e a superfície superior da regularização. O material utilizado para o
arremate no caso de mantas asfálticas é a própria manta como vê-se na Figura 61.
Na Figura 62 vê-se o ralo com impermeabilização concluída com a própria manta
asfáltica. No caso de cimento polimérico e outras impermeabilizações aplicadas com
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trincha, é utilizada a tela de poliéster entre demãos como pode ser observado na
Figura 60.
Figura 59 – regularização concluída com rebaixo na área do ralo

Fonte: Autora
Figura 60 – tela de poliéster aplicada em ralo

Fonte: Impertela22
22

Disponível em www.impertela.com.br/aplicacao.html
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Figura 61 – execução de arremate com manta asfáltica em ralo

Fonte: Autora
Figura 62 - arremate impermeabilizante com manta asfáltica concluído em ralo

Fonte: Autora
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Rodapés e impermeabilização vertical: as impermeabilizações na vertical
devem ter altura mínima de 20 cm acima da cota do piso acabado ou 10 cm acima
da região suscetível a respingo dos líquidos. Logo, na verificação da altura de
rodapé impermeabilizado deve-se levar em conta a altura entre a superfície superior
da laje e a superfície acabada. Se, por exemplo, essa altura for de 6 cm, o inspetor
dos serviços deve verificar se os rodapés foram executados com 26 cm de altura.
Devem ainda ser previstos nos planos verticais encaixes para embutir a
impermeabilização.

A

Figura

63

representa

um

detalhe

genérico

para

impermeabilização de rodapé.
Figura 63 – Detalhe genérico do rodapé

Fonte: SOUZA 1997.

Transição entre área impermeabilizada e área não impermeabilizada:
onde houver encontro de área externa impermeabilizada e área interna, deve haver
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desnível de no mínimo 6 cm além de barreira física entre as duas áreas nos limites
internos dos contramarcos, caixilhos e batentes.
Tubulações paralelas à laje: devem ser executadas após términos dos
serviços de impermeabilização e no mínimo 10 cm acima do piso acabado.
Juntas de dilatação: devem ser executadas como divisoras de águas e com
cotas mais elevadas no caimento.
Juntas de trabalho: as proteções mecânicas em grandes panos devem
conter juntas de retração e deve ser executada com material flexível para seu
preenchimento. Na Figura 64 a equipe de impermeabilização instala, após execução
de piso de concreto, perfil elastomérico na junta de trabalho da edificação.
Figura 64 – Tratamento de junta de trabalho com instalação de perfil
elastomérico

Fonte: Autora

Proteção mecânica: a camada de proteção mecânica deve ser executada
imediatamente após o término da aplicação da camada impermeabilizante para que
esta não sofra danos por estar exposta ao tráfego, à queda de ferramentas e a todo
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serviço em andamento na obra. Em superfícies verticais a argamassa da proteção
mecânica deve ser estruturada com tela metálica e fixada no topo. A equipe de
gestão da qualidade deve checar a execução com o projeto no que se refere à
colocação de armação e caimento do piso. Na Figura 65 observa-se a concretagem
de proteção mecânica armada acabada em cobertura que servirá como área técnica
da edificação. O material branco abaixo é a camada de isolação térmica com
poliestireno extrudado (XPS).
Figura 65 – execução de proteção mecânica armada acabada

Fonte: Autora

Impermeabilização vertical: a NBR 9574 orienta que todos planos verticais
devem ser executados com elementos solidarizados de forma rígida à estrutura até
a cota final de arremate com os reforços necessários. Entende-se que a camada
impermeabilizante quando não aderida ao substrato deve ser fixada inclusive na sua
maior cota e reforços de impermeabilização devem ser previstos para esses pontos.
É o caso das impermeabilizações com mantas PVC que devem ter ancoradas na
cota mais alta com perfis metálicos, ao longo da parede utiliza-se pinos ou discos
para

a fixação mecânica

impermeabilização.

e por termofusão

são feitos os

reforços

de
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Emendas de mantas asfálticas: as emendas devem ter sobreposição
mínima de 10 cm. No sistema de manta asfáltica aplicada com asfalto a quente, a
emenda deve ser selada com banho de asfalto. Nos outros sistemas que utilizam
mantas asfálticas, a emenda deve ser executada da mesma forma que se aplica o
restante da camada impermeável (aplicada a maçarico, sob pressão com roletes,
etc.).
Emendas de manta de policloreto de vinila (PVC): em mantas de PVC as
emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e deve ser feita por termofusão
ou soldagem química. Para todos os detalhes orienta-se consultar a ABNT NBR
9574 de 2008.
Emendas de manta de etileno-propileno-dieno-monômero (EPDM): as
emendas devem se sobrepopor no mínimo por 5 cm. Devem ser executadas através
de aplicação de monoadesivo e fita de caldeação.
Todos esses detalhes construtivos devem ser previstos no projeto executivo e
conferidos pela equipe de gestão da qualidade durante a execução.
5.3

A contratação de empresa de impermeabilização
De posse do projeto com plantas de localização, detalhes construtivos,

memorial descritivo e planilhas de quantidade de materiais e serviços, o construtor
tem as informações necessárias para seguir com a contratação de empresa
especializada em impermeabilização em edifícios.
Inicialmente é necessário elaborar uma carta convite para iniciar o processo
de concorrência entre as empresas de impermeabilização. A carta convite serve
para convocar prestadores de serviço e apresentar o escopo e detalhes da
contratação, ela deve ser enviada ao proponente junto com outros documentos
como projetos, memorial descritivo e planilha de quantidades.
Esse documento deve conter informações gerais da obra como localização,
proprietário, responsável pela construção e também as informações específicas para
sanar possíveis problemas ou dúvidas que venham a existir durante o processo de
contratação desde o orçamento, execução, até recebimento dos serviços. Deve
estar definido o prazo de execução, garantias, termos de responsabilidade técnica,
exigência de emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), limites do

130

escopo, critérios de medição e remuneração entre outros. Essas informações da
carta convite devem fazer parte do contrato.
É comum nas obras que a regularização de argamassa e areia seja realizada
por profissionais que não fazem parte do quadro de funcionários da empresa
especializada em impermeabilização. Isso ocorre, pois, a tarefa é executada por
pedreiro e geralmente as empresas especializadas em impermeabilização não
mantém contratadas pessoas nessa função, preferem manter apenas os aplicadores
de material impermeabilizante. O problema dessa situação é que na execução da
regularização existem detalhes construtivos (caimento e arredondamentos) que
interferem diretamente na eficiência da impermeabilização. Em caso de falha de
impermeabilização a responsabilidade pode não ficar clara e dificultar a cobrança de
garantias do serviço. Para contornar essa situação pode-se discriminar na carta
convite que é responsabilidade da empresa especializada em impermeabilização
verificar a condição da camada de suporte (laje ou regularização) de receber a
camada impermeabilizante ou de imprimação quando for o caso.
As concorrências para tomada de preços têm como objetivo obter o melhor
custo benefício para um mesmo escopo previamente definido. O modo de se obter o
melhor preço mantendo a qualidade e respeitando a boa técnica é equalizando
todas as propostas. Equalizar uma proposta é essencial para enxergar a posição de
cada proponente na concorrência. Este trabalho envolve verificar se todos os itens
de projeto estão contemplados nas propostas, se os materiais ofertados atendem às
especificações definidas, local de entrega, inclusão de impostos, prazo de execução
entre outros itens necessários para a definição dos serviços.
Soluções alternativas vindas do mercado acabam sendo sugeridas pelos
próprios proponentes. Caso alterações sejam realizadas de forma independente pelo
construtor no projeto, perde-se a essência da finalidade da elaboração de um projeto
por profissional habilitado e capacitado que é o responsável técnico pelo projeto.
Diante dessa situação é imprescindível que qualquer sugestão de alteração seja
submetida à aprovação do projetista do sistema de impermeabilização. As
alterações, por mais insignificantes que possam parecer, podem interferir na
qualidade geral do sistema.
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5.4

Qualificação dos envolvidos na execução
A ABNT NBR 15896 de 2010 – “Qualificação de pessoas no processo

construtivo para edificações — Perfil profissional do impermeabilizador” define as
competências e componentes de avaliação de competências.
Segundo essa norma, os agentes do setor da construção civil consideram as
necessidades de:
- Assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos seus profissionais;
- Produzir mais, em menos tempo e com adequação técnica;
- Desenvolver profissionais para acompanhar os avanços tecnológicos dos
produtos e processos construtivos;
- Recuperar carências de educação formal e regular a formação profissional
dos que nele atuam;
- Desenvolver o capital humano e melhorar as condições de vida dos que nele
atuam e de seus familiares.
Essa norma deve ser utilizada para avaliar os profissionais e / ou capacitá-los
para execução de serviços de impermeabilização.
A ABNT NBR 15896 de 2010 define que: impermeabilizador tem como
principal ocupação a preparação do substrato e aplicação dos diferentes materiais
impermeabilizantes, organizando seu próprio trabalho conforme projetos e de acordo
com os procedimentos de execução dos serviços, normas de segurança, de meio
ambiente e saúde respeitando os critérios de qualidade.
Durante as entrevistas realizadas para essa dissertação verificou-se que
muitas falhas no sistema de impermeabilização ocorrem devido à serviços
executados inadequadamente após o término da impermeabilização. Por isso vê-se
a necessidade de estender aos funcionários de instalações prediais esclarecimentos
sobre o processo de impermeabilização no que tange às interferências que podem
surgir com suas atividades. O objetivo deve ser de sensibilizá-los quanto aos
cuidados que se deve ter ao trabalhar em edificação na qual esteja ocorrendo
serviços de impermeabilização. Nenhuma área impermeabilizada que esteja ainda
sem proteção mecânica pode ser liberada para outros trabalhos que não a própria
impermeabilização já que outras atividades podem implicar em danos à camada
impermeável.
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Apesar de ser o impermeabilizador o foco principal da ABNT NBR 15896 o
conteúdo pode ser de grande importância na capacitação de inspetores de
qualidade, fiscais, encarregados, mestres e engenheiros no que se refere a controle
de execução dos serviços de impermeabilização e capacitação desses profissionais
como agentes replicadores do conhecimento dentro dos canteiros de obras.
5.5

O recebimento e armazenamento de materiais
O recebimento e armazenamento de materiais é atividade que pode

influenciar no sucesso do sistema de impermeabilização. Erros admitidos nessa fase
poderão comprometer a qualidade do serviço.
O almoxarife ou o responsável pelo recebimento dos materiais deve ter
acesso ao pedido de compra para conferir o material entregue quanto à quantidade
e especificação. Em caso de discrepância o material deve ser devolvido ao
fornecedor.
Todo material recebido deve estar dentro do prazo de validade, ter certificado
de qualidade e não apresentar defeitos.
Os materiais precisam ser armazenados em locais secos, arejados, afastados
do chão, nas embalagens originais e abrigados da luz solar direta. As mantas
asfálticas devem ser estocadas na posição vertical conforme Figura 66, neste caso o
material estava prestes a ser aplicado por isso não se encontrava abrigado da luz
solar.
Na Figura 67 observa-se desmoronamento do material estocado com
embalagem danificada: forma incorreta de armazenamento.
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Figura 66 - maneira correta de armazenamento de rolos de manta asfáltica23

Fonte: Autora
Figura 67 - maneira incorreta de armazenamento de material

Fonte: Autora
23

Importante observar de que apesar de as mantas estarem adequadamente dispostas para
armazenamento, esses rolos da foto estavam prestes a ser aplicado, do contrário, deveriam
estar abrigadas da luz solar.
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5.6

Aceitação dos serviços de impermeabilização
A ABNT NBR 15575 – parte 3 define o seguinte requisito para os sistemas de

piso: impedir a passagem da umidade para outros elementos construtivos da
habitação. O método de avaliação é o ensaio no qual se submete o ambiente
impermeabilizado à uma lâmina de água de no mínimo 10 mm no ponto mais alto
por 72 horas. Após esse ensaio não deve haver surgimento de umidade na
superfície inferior e nos encontros com paredes e pisos adjacentes.
Antes de submeter a área impermeabilizada ao ensaio com água, deve-se
fazer inspeção visual com o objetivo de procurar imperfeições como na Figura 68
onde encontrou-se furo na manta causado por tripé de equipamento de topografia
utilizado logo após aplicação da manta asfáltica. Na Figura 69 observa-se furo na
manta asfáltica, deve-se fazer reparo com mesmo material da camada impermeável.
Figura 68 - furo na impermeabilização causado por equipamentos de topografia
utilizados sem proteção na base logo após aplicação da manta

Fonte: Autora
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Figura 69 – furo na impermeabilização encontrado pela equipe de gestão da
qualidade

Fonte: Autora

Após inspeção visual prossegue-se com o teste de estanqueidade. Na Figura
70 vê-se a formação de lâmina d’água sobre camada impermeável. Após a água
alcançar a altura de 10 mm na região do piso de maior cota aguarda-se 72 horas.

136

Figura 70 – área interna impermeabilizada em preparo para teste de
estanqueidade

Fonte: Autora

Na Figura 71 observa-se uma área técnica de edificação durante o teste de
estanqueidade.
Figura 71 – área interna impermeabilizada em teste de estanqueidade

Fonte: Autora
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Findadas as 72 horas, é feita inspeção visual na superfície inferior da laje e na
superfície oposta das paredes do ambiente testado. Caso não apresentem sinais de
umidade considera-se que a impermeabilização da área está aceita.
Logo após término do teste de estanqueidade deve-se isolar a área até que
seja feita a proteção mecânica. O isolamento da área é necessário para diminuir o
risco de danos à camada impermeável devido à realização de outros serviços em
paralelo. A forma de isolamento pode ser feita com os recursos que a obra tiver
como pode ser visto na Figura 72 o fechamento da área com tapume e na Figura 73
com tela cerquite.
Figura 72 – área impermeabilizada fechada devido ausência de proteção
mecânica

Fonte: Autora
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Figura 73 – isolamento com cerquite de área impermeabilizada ainda sem
proteção mecânica

Fonte: Autora

5.7

Ficha

de

verificação

para

tomadores

dos

serviços

de

impermeabilização
As principais recomendações técnicas para análise de projeto e controle da
execução de impermeabilizações em edificações foram compiladas em fichas de
verificação apresentadas adiante com base no conhecimento obtido durante revisão
bibliográfica, entrevistas realizadas e estudo de caso apresentado nessa
dissertação.
5.7.1 Ficha de verificação de projeto
A Tabela 13 traz uma ficha de verificação de projetos de impermeabilização.
Os engenheiros responsáveis pela obra ou os responsáveis pela gestão da
qualidade poderão utilizar essa ficha de verificação para analisar os projetos
recebidos antes de iniciar a execução dos serviços.
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Esta ficha contém três níveis de verificação que podem ser divididas entre a
equipe responsável pela gestão da qualidade quando nela houver membros com
diferentes funções. Os níveis de verificação são:
1. Verificação quanto à forma
2. Verificação primária quanto ao conteúdo
3. Verificação secundária quanto ao conteúdo
A verificação quanto à forma engloba a constatação simples e direta da
entrega ou não de folhas de projeto, planilhas de quantidades, relatório de estimativa
de custos e memorial descritivo.
A verificação primária quanto ao conteúdo exige conhecimento técnico de
edificações por parte do verificador.
A verificação secundária quanto ao conteúdo exige além do conhecimento
técnico em edificações por parte do verificador, capacidade técnica para se discutir
soluções de engenharia junto aos projetistas e noções de orçamentação e
composição de custos. O responsável por essa fase de verificação deve conhecer o
conteúdo apresentado na Tabela 4 - Comparação geral entre os sistemas de
impermeabilização de lajes de edificações, ou a sua utilização concomitante.

140

Tabela 13 - Ficha de verificação para recebimento de Projetos de Impermeabilização de edifícios
Data:

/

/

Obra:

Responsável pela verificação:

Caso a evidência NÃO tenha sido atendida, seguir providências indicadas na última coluna.
Documentos de
apoio

Item de verificação/ exigência

Exigências
atendidas? Para a resposta NÃO tomar as seguintes
providências:
SIM NÃO

1. Verificação quanto à forma
1.1

Foram entregues as plantas de localização e identificação
das impermeabilizações?

Solicitar ao projetista de impermeabilização
o envio das plantas faltantes.

1.2

Foram entregues os projetos de detalhes dos serviços
auxiliares e complementares?

Solicitar ao projetista de impermeabilização
o envio das plantas faltantes.

1.3

Foi entregue detalhamento gráfico de todas as soluções
(ralos, rodapés, tubos passantes, etc.)?

Solicitar ao projetista de impermeabilização
o envio dos detalhes faltantes.

NBR 9575
NBR 9574
1.4 Foi entregue planilha de quantidades?
NBR 15575
Projeto de arquitetura
Projetos de
1.5 Foi entregue memorial descritivo?
instalações
hidráulicas, elétricas,
gás
1.6 Existe estimativa de custos?

Solicitar ao projetista de impermeabilização
o envio da planilha de quantidades.
Solicitar ao projetista de impermeabilização
o envio do memorial descritivo.
Solicitar ao projetista de impermeabilização
o envio da estimativa de custo.

2. Verificação primária quanto ao conteúdo
Todas as áreas molhadas (que podem ter formação de
2.1 lâmina de água) tem previsão de impermeabilização no
projeto?

Enviar a indicação de divergência ao
projetista de impermeabilização.

Foi prevista impermeabilização das fundações, contenções
e paredes e pisos em contato com o solo?

Enviar a indicação de divergência ao
projetista de impermeabilização.

2.2
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Tabela 13 – (Continuação)
Data: / /
Obra:

Responsável pela verificação:

Caso a evidência NÃO tenha sido atendida, seguir providências indicadas na última coluna.
Documentos de
apoio

Exigências
atendidas? Para a resposta NÃO tomar as seguintes
providências:
SIM NÃO

Item de verificação/ exigência

2.3

Foram previstas as juntas de trabalho/dilatação da estrutura
de concreto?

Os pontos de elétrica, hidráulica e gás estão dispostos no
NBR 9575
2.4 projeto de impermeabilização conforme projetos de
NBR 9574
instalações prediais?
NBR 15575
3. Verificação secundária quanto ao conteúdo
Projeto de arquitetura
Os materiais de impermeabilização selecionados estão
Projetos de
condizentes com as deformações às quais está sujeita a
instalações
hidráulicas, elétricas, 3.1 camada suporte (para isso consultar a tabela "Comparação
geral entre os sistemas de impermeabilização de lajes de
gás
edificações")?
3.2

A
estimativa
de
custo
construtora/empreendedor?

está

aprovada

pela

Solicitar a informação ao projetista de
estrutura de concreto e repassá-la ao
projetista de impermeabilização.
Compatibilizar os projetos e enviar
indicação de divergências ao projetista de
impermeabilização.

Discutir
com
o
projetista
de
impermeabilização
a
divergência
encontrada, envolver o projetista de
estruturas de concreto.
Verificar
com
o
projetista
de
impermeabilização se há soluções com
melhor custo benefício.

Se foi marcado SIM para todas as questões anteriores, considera-se o projeto aprovado para execução.
Fonte: Autora
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5.7.2 Ficha de verificação e controle de execução de impermeabilização
Na Tabela 14 propõe-se uma ficha de verificação e controle de execução de
impermeabilização. Com esta ficha os engenheiros responsáveis pela obra ou os
responsáveis pela gestão da qualidade poderão verificar e controlar os serviços de
impermeabilização de edifícios conforme ordem cronológica correta de execução.
Essa tabela pode ser adaptada para cada sistema específico de impermeabilização
pois foi elaborada de forma genérica. Na Tabela 15 é apresentada uma ficha de
verificação específica de impermeabilização com manta asfáltica em laje de
cobertura.
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Tabela 14 - Ficha de verificação e controle de execução de impermeabilização de edifícios
Data:

/

/

Obra:

Responsável pela verificação:

Caso a exigência tenha sido atendida, seguir para o próximo item de verificação;
Caso a exigência NÃO tenha sido atendida, seguir providências indicadas na última coluna e checar o mesmo item novamente.
Documentos de apoio

Item de verificação/ exigência

Exigências
atendidas?
SIM
NÃO

Para a resposta NÃO tomar as
seguintes providências:

Fase: checagem da camada de suporte

Projeto de
impermeabilização
NBR 9575
NBR 9574
NBR 15575
Projeto de arquitetura
Projetos de instalações
hidráulicas e elétricas

Furar a laje e chumbar tubos passantes
faltantes.
Informar interferência ao projetista de
instalações e de arquitetura para estudar
solução alternativa; Exemplos de soluções:
remanejar as tubulações para que tenham
a distância correta entre si ou executar
mureta de alvenaria que permita a
execução de impermeabilização de
rodapé.

1

Estão chumbados todos os tubos passantes?

2

As tubulações passantes têm distância mínima de
10 cm entre si e das paredes?

3

A camada de suporte tem caimento adequado em
direção aos coletores de água (1% para superfícies
horizontais externas; 2% de caimento no caso de
manta acrílica; 0,5% no caso de calhas e áreas
internas)?

Executar regularização com caimento
adequado.

4

Todos os cantos e arestas estão arredondados?

Executar arredondamentos e chanfros.

5

A camada de suporte da camada impermeável está
limpa e livre de material solto, desmoldantes, restos
de madeira ou pontas de aço?

Remover todo o resto de material.

Se todas as exigências anteriores foram atendidas, iniciar o serviço de imprimação ou colocação de camada
separadora
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Tabela 14 – (Continuação)
Data:

/

/

Obra:

Responsável pela verificação:

Caso a exigência tenha sido atendida, seguir para o próximo item de verificação;
Caso a exigência NÃO tenha sido atendida, seguir providências indicadas na última coluna e checar o mesmo item novamente.
Exigências
Para a resposta NÃO tomar as
atendidas?
Documentos de apoio
Item de verificação/ exigência
seguintes providências:
SIM
NÃO
Fase: antes de liberar a aplicação de camada impermeável
6

Foi executada camada de separação inferior
(apenas se previsto em projeto)?

Executar camada separadora inferior.

7

Foi executada camada de imprimação com o
consumo por m² definido em projeto (apenas se
previsto em projeto)?

Executar camada de imprimação com
consumo correto e respeitando o intervalo
entre demãos.

Projeto de
Se todas as exigências anteriores foram atendidas, liberar aplicação da camada impermeabilizante
impermeabilização
NBR 9575
NBR 9574
Fase: durante aplicação da camada impermeável, antes do teste de estanqueidade
NBR 15575
A camada impermeabilizante apresenta furos ou
Executar arremates corretivos na
Projeto de arquitetura
8
rasgos?
impermeabilização.
Projetos de instalações
hidráulicas e elétricas
As emendas foram realizadas com a sobreposição
Refazer aplicação com as sobreposições
9 mínima de 10 cm para mantas asfálticas e 5 cm
corretas.
para mantas de EPDM?
Os ralos e tubos passantes estão arrematados com
material impermeabilizante e/ou tela estruturante
10
adequadamente ao sistema de impermeabilização
do local?

Executar arremates dos ralos e tubos
passantes.
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Tabela 14 – (Continuação)
Data:

/

/

Obra:

Responsável pela verificação:

Caso a exigência tenha sido atendida, seguir para o próximo item de verificação;
Caso a exigência NÃO tenha sido atendida, seguir providências indicadas na última coluna e checar o mesmo item novamente.
Exigências
Para a resposta NÃO tomar as
atendidas?
Documentos de apoio
Item de verificação/ exigência
seguintes providências:
SIM
NÃO

Está mantida a seção nominal das tubulações
11 hidráulicas conforme indicado em projeto e com no
mínimo 75 mm de diâmetro?

Os rodapés têm altura mínima de 20 cm acima do
Projeto de
12 piso acabado ou 10 cm do nível máximo que a água
impermeabilização
pode atingir?
NBR 9575
Impermeabilizações verticais estão solidarizadas às
NBR 9574
13
estruturas (válido para mantas)?
NBR 15575
Projeto de arquitetura
Estão preenchidas e impermeabilizadas as juntas
Projetos de instalações 14 de trabalho ou dilatação?
hidráulicas e elétricas
Foram aplicados os materiais especificados no
15
projeto de impermeabilização?
Foi executada barreira física limite entre área
externa impermeabilizada e área interna no limite
16 da linha interna dos contramarcos, caixilhos
e batentes, para ancoragem da impermeabilização,
com declividade para a área externa?

Verificar se é necessário fazer furação com
maior diâmetro e fazê-lo com autorização
do projetista de instalações hidráulicas; se
não for necessário, apenas remover
material impermeabilizante do ralo, refazer
a impermeabilização apenas com as
camadas necessárias.
Refazer rodapé com altura correta.
Instalar elementos de solidarização.
Preencher e impermeabilizar as juntas.
Refazer a camada impermeável com
material adequado.

Refazer conforme detalhe de projeto.

Se todas as evidências foram atendidas, iniciar o teste de estanqueidade
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Tabela 14 – (Continuação)
Data:

/

/

Obra:

Responsável pela verificação:

Caso a exigência tenha sido atendida, seguir para o próximo item de verificação;
Caso a exigência NÃO tenha sido atendida, seguir providências indicadas na última coluna e checar o mesmo item novamente.
Exigências
Para a resposta NÃO tomar as
atendidas?
Documentos de apoio
Item de verificação/ exigência
seguintes providências:
SIM
NÃO
TESTE DE ESTANQUEIDADE: submeter a área impermeabilizada à uma lâmina de água de no mínimo 10 mm
em seu ponto mais alto, por 72 h.
Após teste de estanqueidade a superfície inferior da
17 laje ou a superfície oposta das paredes do ambiente
testado apresentaram sinais de umidade?

Esvaziar o ambiente, refazer inspeção
visual da camada impermeável, juntas e
arremates; corrigir defeitos encontrados

Projeto de
impermeabilização
Se todas as exigências anteriores foram atendidas, liberar a execução de camada separadora superior,
NBR 9575
proteção térmica e proteção mecânica quando houver
NBR 9574
NBR 15575
Foi executada camada de proteção térmica com
Executar camada de proteção térmica
Projeto de arquitetura 18 material e espessura definida em projeto (quando
corretamente.
Projetos de instalações
houver em projeto)?
hidráulicas e elétricas
Foi executada camada de separação superior
19
Executar camada separadora superior.
(apenas se previsto em projeto)?
20

A proteção mecânica foi executada com materiais
especificados pelo projetista de impermeabilização?

Refazer conforme projeto.

Se todas as exigências anteriores foram atendidas, liberar a execução do acabamento
Fonte: Autora
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Tabela 15 - Ficha de verificação e controle de execução de impermeabilização de edifícios com manta asfáltica aderida a maçarico
Data:

/

/

Obra:

Responsável pela verificação:

Caso a exigência tenha sido atendida, seguir para o próximo item de verificação;
Caso a exigência NÃO tenha sido atendida, seguir providências indicadas na última coluna e checar o mesmo item novamente.
Documentos de apoio

Item de verificação/ exigência

Exigências
atendidas?
SIM
NÃO

Para a resposta NÃO tomar as
seguintes providências:

Fase: checagem da camada de suporte

Projeto de
impermeabilização
NBR 9575
NBR 9574
NBR 9686
NBR 15575
Projeto de arquitetura
Projetos de instalações
hidráulicas e elétricas

Furar a laje e chumbar tubos passantes
faltantes.
Informar interferência ao projetista de
instalações e de arquitetura para estudar
solução alternativa; Exemplos de soluções:
remanejar as tubulações para que tenham
a distância correta entre si ou executar
mureta de alvenaria que permita a
execução de impermeabilização de
rodapé.

1

Estão chumbados todos os tubos passantes?

2

As tubulações passantes têm distância mínima de
10 cm entre si e das paredes?

3

A camada de suporte tem caimento adequado em
direção aos coletores de água de 1% (superfícies
horizontais externas)?

Executar regularização com caimento
adequado.

4

Todos os cantos e arestas estão arredondados?

Executar arredondamentos e chanfros.

5

A camada de suporte da camada impermeável está
limpa e livre de material solto, desmoldantes, restos
de madeira ou pontas de aço?

Remover todo o resto de material.

Se todas as exigências anteriores foram atendidas, iniciar o serviço de imprimação ou colocação de camada
separadora
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Tabela 15 – (Continuação)
Data:

/

/

Obra:

Responsável pela verificação:

Caso a exigência tenha sido atendida, seguir para o próximo item de verificação;
Caso a exigência NÃO tenha sido atendida, seguir providências indicadas na última coluna e checar o mesmo item novamente.
Exigências
Para a resposta NÃO tomar as
atendidas?
Documentos de apoio
Item de verificação/ exigência
seguintes providências:
SIM
NÃO
Fase: antes de liberar a aplicação de camada impermeável
6

Foi executada camada de imprimação com o
consumo por m² definido em projeto?

Executar camada de imprimação com
consumo correto e respeitando o intervalo
entre demãos.

Se todas as exigências anteriores foram atendidas, liberar aplicação da camada impermeabilizante
Projeto de
impermeabilização
NBR 9575
NBR 9574
NBR 9686
NBR 15575
Projeto de arquitetura
Projetos de instalações
hidráulicas e elétricas

A chama do maçarico deve ser direcionada de forma a aquecer o substrato imprimado e a face de aderência da
manta; A manta deve ser pressionada do centro em direção às bordas para expulsão das bolhas de ar; o biselamento
e emendas das juntas devem ser feitos com roletes, espátulas ou colher de pedreiro de ponta arredondada.
Fase: durante aplicação da camada impermeável, antes do teste de estanqueidade
7

A camada impermeabilizante apresenta furos ou
rasgos?

Executar arremates corretivos na
impermeabilização.

8

As emendas foram realizadas com a sobreposição
mínima de 10 cm?

Refazer aplicação com as sobreposições
corretas.

9

Os ralos e tubos passantes estão arrematados com
manta asfáltica?

Executar arremates dos ralos e tubos
passantes.
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Tabela 15 – (Continuação)
Data:

/

/

Obra:

Responsável pela verificação:

Caso a exigência tenha sido atendida, seguir para o próximo item de verificação;
Caso a exigência NÃO tenha sido atendida, seguir providências indicadas na última coluna e checar o mesmo item novamente.
Exigências
Para a resposta NÃO tomar as
atendidas?
Documentos de apoio
Item de verificação/ exigência
seguintes providências:
SIM
NÃO

Está mantida a seção nominal das tubulações
10 hidráulicas conforme indicado em projeto e com no
mínimo 75 mm de diâmetro?

Projeto de
Os rodapés têm altura mínima de 20 cm acima do
impermeabilização
11 piso acabado ou 10 cm do nível máximo que a água
NBR 9575
pode atingir?
NBR 9574
Impermeabilizações verticais estão solidarizadas às
12
NBR 9686
estruturas?
NBR 15575
Projeto de arquitetura 13 Estão preenchidas e impermeabilizadas as juntas
de trabalho ou dilatação?
Projetos de instalações
Foram aplicados os materiais especificados no
hidráulicas e elétricas
14
projeto de impermeabilização?
Foi executada barreira física limite entre área
externa impermeabilizada e área interna no limite
15 da linha interna dos contramarcos, caixilhos
e batentes, para ancoragem da impermeabilização,
com declividade para a área externa?

Verificar se é necessário fazer furação com
maior diâmetro e fazê-lo com autorização
do projetista de instalações hidráulicas; se
não for necessário, apenas remover
material impermeabilizante do ralo, refazer
a impermeabilização apenas com as
camadas necessárias.
Refazer rodapé com altura correta.
Instalar elementos de solidarização.
Preencher e impermeabilizar as juntas.
Refazer a camada impermeável com
material adequado.

Refazer conforme detalhe de projeto.

Se todas as evidências foram atendidas, iniciar o teste de estanqueidade
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Tabela 15 – (Continuação)
Data:

/

/

Obra:

Responsável pela verificação:

Caso a exigência tenha sido atendida, seguir para o próximo item de verificação;
Caso a exigência NÃO tenha sido atendida, seguir providências indicadas na última coluna e checar o mesmo item novamente.
Exigências
Para a resposta NÃO tomar as
atendidas?
Documentos de apoio
Item de verificação/ exigência
seguintes providências:
SIM
NÃO
TESTE DE ESTANQUEIDADE: submeter a área impermeabilizada à uma lâmina de água de no mínimo 10 mm
em seu ponto mais alto, por 72 h.
Após teste de estanqueidade a superfície inferior da
16 laje ou a superfície oposta das paredes do ambiente
testado apresentaram sinais de umidade?

Esvaziar o ambiente, refazer inspeção
visual da camada impermeável, juntas e
arremates; corrigir defeitos encontrados

Projeto de
impermeabilização
NBR 9575
Se todas as exigências anteriores foram atendidas, liberar a execução de camada separadora superior,
NBR 9574
proteção térmica e proteção mecânica quando houver
NBR 9686
NBR 15575
Foi executada camada de proteção térmica com
Executar camada de proteção térmica
Projeto de arquitetura 17 material e espessura definida em projeto?
corretamente.
Projetos de instalações
hidráulicas e elétricas
18 Foi executada camada de separação superior?
Executar camada separadora superior.
19

A proteção mecânica foi executada com materiais
especificados pelo projetista de impermeabilização?

Refazer conforme projeto.

Se todas as exigências anteriores foram atendidas, liberar a execução do acabamento
Fonte: Autora
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6

CONCLUSÕES

6.1

Considerações finais
Durante a pesquisa realizada para elaboração desse trabalho foi possível

compreender os impactos negativos que a umidade pode causar em uma edificação,
deteriorando-a e interferindo na habitabilidade do ambiente construído. Isso foi
bastante perceptível nas casas visitadas no estudo de caso descrito nessa
dissertação.
Nas entrevistas realizadas para essa dissertação, todas as obras citadas
entre sucessos e falhas continham projeto de impermeabilização, logo, as falhas se
deram por outros motivos que não a falta de projeto e sim por problemas na
execução ou projetos não bem resolvidos. Entre os motivos citados estavam:

•

Cronograma

inadequado

ou

não

cumprimento

do

cronograma

planejado;
•

Furação de laje sem posterior reparo da impermeabilização;

•

Falha na comunicação entre os envolvidos na obra;

•

Falta de compatibilização de projetos;

•

Erros de projeto (falta de junta de trabalho/dilatação);

•

Execução inadequada da regularização;

•

Aplicação inadequada da manta asfáltica;

É necessário complementar que junto de todos esses motivos citados deve-se
incluir a falta de acompanhamento dos serviços por parte da equipe de inspeção da
qualidade, ou dimensionamento inadequado de equipes para acompanhamento dos
serviços.
Não

foram

citados

problemas

de

qualidade

dos

materiais

de

impermeabilização empregados, os problemas apresentados em sua maioria
envolvem mão de obra, planejamento e controle de execução. Os problemas
relacionados à projetos se referem à falta de compatibilização sendo que um
problema de projeto ocorreu devido à falta de previsão de junta de trabalho no
projeto de estrutura de concreto armado.
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A partir de levantamento bibliográfico e análise das normas brasileiras
relacionadas à impermeabilização foi possível caracterizar e comparar os sistemas
de impermeabilização o que possibilitou cumprir o objetivo de elaborar fichas de
verificação de projeto e a ficha de verificação e controle da execução de
impermeabilização (tabelas 13, 14 e 15).

6.2

Sugestões para estudos futuros
As fichas de verificação de projeto e de controle de execução dos serviços de

impermeabilização elaborados nessa dissertação foram fruto de pesquisa, porém,
não foram aplicados em uma obra em andamento.
Sugere-se que as fichas de verificação sejam aplicadas e os dados sejam
coletados para melhoria contínua das formas de verificação e controle dos serviços
de impermeabilização. Pode-se ainda desenvolver fichas de verificação específicas
para outros sistemas de impermeabilização.
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Anexo I - Normas em vigor relacionadas à impermeabilização
ABNT NBR 9910:2017
Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição de polímeros - Características de
desempenho
ABNT NBR 12170:2017
Materiais de impermeabilização - Determinação da potabilidade da água após o contato
ABNT NBR 11905:2015
Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização
ABNT NBR 9952:2014
Manta asfáltica para impermeabilização
ABNT NBR 15885:2010
Membrana de polímero acrílico com ou sem cimento, para impermeabilização
ABNT NBR 9575:2010
Impermeabilização - Seleção e projeto
ABNT NBR 13121:2009
Asfalto elastomérico para impermeabilização
ABNT NBR 9574:2008
Execução de impermeabilização
ABNT NBR 13321:2008
Membrana acrílica para impermeabilização
ABNT NBR 13724:2008
Membrana asfática para impermeabilização com estrutura aplicada a quente
ABNT NBR 9690:2007
Impermeabilização - mantas de cloreto de polivilina (PVC)
ABNT NBR 15487:2007
Membrana de poliuretano para impermeabilização
ABNT NBR 15375:2006 Emenda 1:2007
Bocal de etileno-propileno-dieno monômero (EPDM) para impermeabilização de descida
de águas
ABNT NBR 15375:2007
Bocal de etileno-propileno-dieno monômero (EPDM) para impermeabilização de descida
de águas
ABNT NBR 15460:2007
Membrana elastomérica de isobutileno isopreno em solução para impermeabilização
ABNT NBR 15414:2006
Membrana de poliuretano com asfalto para impermeabilização
ABNT NBR 9686:2006
Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação
na impermeabilização
ABNT NBR 15352:2006
Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade (PEAD) e de polietileno linear
(PEBDL) para impermeabilização
ABNT NBR 9685:2005
Emulsão asfáltica para impermeabilização
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Anexo I (continuação)
ABNT NBR 11797:1992
Mantas
de
etileno-propileno-dieno-monômero
(EPDM)
para impermeabilização Especificação
ABNT NBR 12171:1992
Aderência aplicável em sistema de impermeabilização composto por cimento
impermeabilizante e polímeros - Método de ensaio
ABNT NBR 9229:1986 Errata 2:1988
Mantas de butil para impermeabilização - Especificação
ABNT NBR 9229:1986 Errata 1:1986
Mantas de butil para impermeabilização - Especificação
ABNT NBR 9229:1986 Versão Corrigida:1988
Mantas de butil para impermeabilização - Especificação
ABNT NBR 16411:2015
Fita asfáltica autoadesiva

158

Anexo II - Perguntas utilizadas como roteiro para entrevistas
1

PERGUNTAS GERAIS

1.1

Formação?

1.2

Trabalho e função atuais?

1.3

Tempo de experiência na construção
civil?

1.4

Trabalhou com quantas obras que
continham impermeabilização?

1.5

Você conhece as normas de
impermeabilização?

1.6
2
A

Quantas dessas obras que continham
impermeabilização continham projeto
desta disciplina?
PERGUNTAS ESPECÍFICAS
Caso:

2.1

Houve sucesso ou falha na implantação
do sistema de impermeabilização?

2.2

Quando foram detectadas as falhas?

2.3

Cite o tipo da construção (edificação
vertical, infraestrutura, planta industrial,
túnel, etc.) e o método construtivo.

2.4

Quais as implicações dessas falhas em
termos de atrasos, custos e
interferências?

2.5

De quem era a responsabilidade de
gerenciar a elaboração do projeto
(construtora ou cliente final)?

2.6

Qual a impermeabilização utilizada?

2.7

O projeto de impermeabilização teve
soluções que precisaram ser revistas?

2.8

O sistema foi executado com mão de
obra própria da construtora ou
terceirizada?

Respostas
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Anexo II (continuação)
2

PERGUNTAS ESPECÍFICAS

A

Caso:

2.9

O serviço de impermeabilização teve
interferência com subcontratados de
outras empresas? (Exemplo: instaladora
contratada pelo cliente final trabalhando
em paralelo com subcontratados da
construtora contratada).

2.10

Nesta obra havia cronograma de
execução elaborado pela construtora?

2.11

Nesta obra houve compatibilização de
projetos incluindo a disciplina de
impermeabilização bem como a
identificação dos furos devido à
passagem de instalações?

2.12

Nesta obra havia equipe de qualidade
ou equipe destinada ao controle de
execução os serviços de
impermeabilização?

2.13

Nesta obra houve algum treinamento
direcionado aos executores de
impermeabilização e inspetores do
serviço?

2.14

Na sua opinião, o sucesso ou falha no
sistema foi alcançado devido à quais
motivos?

